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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці 

На ступінь доктора 

11602. Афанасьєв О. І. Гуманітарне знання та гуманітарні науки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філоcоф. наук : спец. 09.00.02 "Діалектика та 

методологія пізнання" / Афанасьєв Олександр Іванович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2013. — 27 с. — Бібліогр.: с. 19—24. — 

100 пр. — [2013-5009 А] УДК 001.8:7/9 

002 Друк загалом. Документація. Книги. Авторство 

На ступінь кандидата 

11603. Сошинська В. Є. Професійна комунікація як фактор розвитку книж-

кової галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 

[спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Сошинська Вікторія 
Євгенівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2013. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-3920 А] 

 УДК 316.77:002.2 

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування  

комп'ютера. Оброблення даних 

На ступінь доктора 

11604. Мельник В. А. Самоконфігуровні високопродуктивні комп'ютерні си-

стеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 

"Комп'ютер. системи та компоненти" / Мельник Віктор Анатолійович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—37 (33 назви). — 

100 пр. — [2013-3874 А] УДК 004.05 
11605. Савєльєва О. С. Інформаційна технологія експрес-оцінювання відмово-

стійкості систем з навантаженим резервуванням на основі структурних статистичних 

моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 

"Інформ. технології" / Савєльєва Оксана Степанівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — 
Одеса, 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—41 (105 назв). — 100 пр. — 

[2013-5671 А] УДК 004.052 

11606. Смірнов О. А. Методи та засоби цифрової стеганографії з використан-

ням складних дискретних сигналів для захисту інформаційних ресурсів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 21.05.01 "Інформ. безпека 
держави" / Смірнов Олексій Анатолійович ; Нац. авіац. ун-т, [Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки]. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (58 назв). — 

100 пр. — [2013-5734 А] УДК 004.056 

На ступінь кандидата 

11607. Білецький О. А. Методи побудови симетричних алгоритмів крипто-

графічного захисту інформації з динамічно керованими примітивами : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.05.01 "Інформ. безпека держави" / 

Білецький Олександр Анатолійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (43 назви). — 100 пр. — [2013-5844 А] УДК 004.056.5 
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11608. Зоріло В. В. Метод підвищення ефективності виявлення порушення 

цілісності цифрового зображення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Зоріло Вікторія 

Вікторівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4057 А] 

 УДК 004.056.5 

11609. Іваненко Д. В. Методи підвищення стійкості схем направленого шиф-

рування в кільцях зрізаних поліномів до атак спеціального виду на реалізацію : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.21 "Системи захи-

сту інформації" / Іваненко Дмитро Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. 

— Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2013-

5085 А] УДК 004.056.55 

11610. Кулага А. А. Розробка білінійних протоколів захисту інформації : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та 

програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Кулага Анатолій Анатолійович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 

100 пр. — [2013-4389 А] УДК 004.056.5 

11611. Кулинич В. С. Методи та моделі оцінювання і забезпечення функ-

ціональної безпеки бортових інформаційно-керуючих систем літальних апаратів : 

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

технології" / Кулинич Вікторія Станіславівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 

[Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації Нац. техн. ун-ту України "Київ. 

політехн. ін-т" М-ва оборони України]. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2013-4106 А] 

 УДК 004.03:629.7.052 

11612. Мельник М. О. Підвищення стійкості стеганографічної системи до ата-

ки стиском : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.13.21 "Системи захисту інформації" / Мельник Маргарита Олександрівна ; Одес. 

нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-5491 А] УДК 004.056.5 

11613. Мельник Р. П. Методи та засоби синтезу операцій розширеного мат-

ричного криптографічного перетворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Мельник Руслан 

Павлович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля]. 

— Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-4742 А] УДК 004.056.55 

11614. Пилипенко Д. Ю. Модель інституціонального управління і метод оціню-

вання культури інформаційної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Пилипенко Дмитро Юрійо-

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

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-5200 А] 

 УДК 004.056 

11615. Ченгар О. В. Методи й моделі інформаційної технології планування за-

грузки технологічного обладнання виробничої ділянки машинобудівного підприємст-

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

технології" / Ченгар Ольга Василівна ; Донец. нац. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "До-

нец. нац. техн. ун-т"]. — Донецьк, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-5829 А] УДК 004:621 
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004.2 Архітектура обчислювальних машин 

На ступінь доктора 

11616. Дмитрієва О. А. Високоефективні алгоритми моделювання динамічних 

об'єктів із зосередженими параметрами в паралельних комп'ютерних системах : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. 

моделювання та обчисл. методи" / Дмитрієва Ольга Анатоліївна ; НАН України, Ін-т 

пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. 

— К., 2013. — 49 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—46 (97 назв). — 

100 пр. — [2013-5778 А] УДК 004.272.2 

11617. Мартинюк Т. Б. Теоретичні основи та організація високоефективних 

обчислювальних засобів з паралельним різницево-зрізовим обробленням даних : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. 

системи та компоненти" / Мартинюк Тетяна Борисівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — 

Вінниця, 2013. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—39 (79 назв). — 100 пр. — 

[2013-5159 А] УДК 004.272 

На ступінь кандидата 

11618. Іванов Ю. О. Оптимізація обчислювальних процесів реального часу в 

системах напівнатурного моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2013. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — [2013-5582 А] 

 УДК 004.272.2:004.451.7.031.43 

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь доктора 

11619. Іванов Д. Є. Діагностування цифрових пристроїв на базі еволюційного 

підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 

"Комп'ютер. системи та компоненти" / Іванов Дмитро Євгенійович ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Ін-т приклад. математики і механіки НАН 

України]. — Донецьк, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (48 назв). — 

100 пр. — [2013-3860 А] УДК 004.3:681.518 

На ступінь кандидата 

11620. Гормакова І. В. Методи синтезу арифметичних модулів із вбудованою 

діагностичною інфраструктурою для систем захисту інформації : автореф. дис. на 

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

поненти" / Гормакова Ірина Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 

— Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 110 пр. — 

[2013-4505 А] УДК 004.315.5.056.5 

11621. Дудник О. В. Багаторозрядні високолінійні АЦП слідкувального типу з 

ваговою надлишковістю, що самокалібруються : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

ник Олександр Вікторович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2013. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (37 назв). — 120 пр. — [2013-5780 А] 

 УДК 004.387 

11622. Рудницький С. В. Методи та засоби синтезу операцій матричного 

криптографічного перетворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : спец. 21.05.01 "Інформ. безпека держави" / Рудницький Сергій Володимиро-

вич ; Нац. авіац. ун-т, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4585 А] 

 УДК 004.312.2.056.55 

11623. Стахів М. Ю. Цифрові функціональні перетворювачі розгортуючого 

типу з покращеними характеристиками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

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

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5821 А] УДК 004.383.3 

11624. Федотов П. Д. Моделі аналогових компонентів комп'ютерних систем з 

високими функціональними якостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

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

Бібліогр.: с. 16—18 (28 назв). — 100 пр. — [2013-4274 А] 

 УДК 004.3'144 

11625. Шпіцер А. С. Методи підвищення ефективності динамічних топологій в 

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

[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Шпіцер Андрій Стефанович ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2013-6021 А] УДК 004.3 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь доктора 

11626. Микитин Г. В. Інформаційні технології відбору різнорідних даних від 

об'єктів для забезпечення їх стратегічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Микитин Галина Ва-

силівна ; Укр. акад. друкарства, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2013. — 

41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 33—38 (65 назв). — Примірник деф.: зайві 

с. 33—34 та відсутні с. 35—36. — 100 пр. — [2013-5167 А] УДК 004.4 

На ступінь кандидата 

11627. Блажівська Н. Є. Електронний правочин 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" / Блажівська Наталія 

Євгенівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 150 пр. — [2013-5765 А] 

 УДК 004.4:347(477) 

11628. Брагінський І. Л. Модель та інформаційна технологія управління 

якістю процесу розробки програмного забезпечення в умовах обмежених ресурсів : 

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

технології" / Брагінський Ігор Львович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — 

Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-6207 А]

 УДК 004.4.05 

11629. Васюта С. П. Інформаційна технологія проектування шрифтів для елект-

ронних видань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 

"Інформ. технології" / Васюта Світлана Петрівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 

2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (18 назв). — 100 пр. — [2013-6047 А]

 УДК 004.415.26 
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11630. Касім А. М. Методи та засоби формування динамічних сценаріїв в 

навігаційно-керувальних комплексах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Касім Аніса Мохаммадівна ; НАН 

України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-3939 А] УДК 004.4:656.052.1 

11631. Ловягін В. С. Інформаційні технології критеріального виявлення атак в 

телекомунікаційних мережах критичного застосування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Ловягін В'яче-

слав Сергійович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4129 А] УДК 

004.492.3:004.7 

11632. Марулін С. Ю. Інформаційна технологія обміну даними між системою 

електронного документообігу та базою даних інформаційної системи : автореф. дис. 

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

Марулін Станіслав Юрійович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2013. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2013-5160 А] 

 УДК 004.451.62 

11633. Огірко О. І. Інформаційна технологія для визначення енергетичних ха-

рактеристик поверхневих шарів металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Огірко Ольга Ігорівна ; Укр. 

акад. друкарства. — Львів, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-4187 А] УДК 004.4:669.056.9 

11634. Рябокінь Ю. М. Доменно-орієнтований метод та засіб конструювання 

програмного забезпечення пультів інструктора авіаційних тренажерів : автореф. дис. 

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

обчисл. машин і систем" / Рябокінь Юлія Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-4667 А] 

 УДК 004.4:629.735.072 

11635. Федорченко Л. А. Моделі і методи комп'ютерної технології оброблення 

наукових та навчальних текстів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Федорченко Леонід Аксентьєвич ; Нац. 

аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Міжнар. слов'ян. ун-т]. 

— Х., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4273 А]

 УДК 004.4 

004.6 Дані 

На ступінь кандидата 

11636. Бурбело С. М. Технологія обробки даних інформаційних систем із 

змінними структурою та параметрами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Бурбело Сергій Михайлович ; Він-

ниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2013. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 19—22 (32 назви). — 110 пр. — [2013-5847 А] УДК 004.652.4 

11637. Костенко П. П. Моделі, метод та інформаційна технологія зовнішньої 

оптимізації SQL-запитів за умов структурної невизначеності баз даних : автореф. 

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

логії" / Костенко Павло Павлович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградсь-

кого. — Кременчук (Полтав. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). 

— 120 пр. — [2013-3863 А] УДК 004.657 
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11638. Кулик С. О. Математичне та програмне забезпечення автоматизованого 

синтезу завдань на створення баз даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Кулик Сергій Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Укр. акад. друкар-

ства]. — Львів, 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-5129 А] УДК 004.65'24 

11639. Сауд Махмуд Ражаа Ібаа. Інформаційна технологія управління досту-

пом до баз даних корпоративної інформаційної системи інструментальними засоба-

ми СУБД : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 

"Інформ. технології" / Ібаа Сауд Махмуд Ражаа ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 

2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (18 назв). — 100 пр. — [2013-4058 А]

 УДК 004.658.2 

11640. Штепа О. А. Комп'ютеризована інформаційно-вимірювальна система 

електрофізіологічних сигналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Штепа Олександр Ана-

толійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-6275 А] УДК 004.6 

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

На ступінь доктора 

11641. Порєв Г. В. Методи та засоби побудови інформаційних технологій на 

основі територіально розосереджених сервіс-орієнтованих однорангових мереж : 

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

технології" / Порєв Геннадій Володимирович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Вінниця, 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 33—37 (48 назв). — 110 пр. — [2013-4208 А] УДК 004.75:004.724.2 

11642. Семенов С. Г. Методи та засоби розподілу доступу і захисту даних в 

комп'ютеризованих інформаційних управляючих системах критичного застосуван-

ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ю-

тер. системи та компоненти" / Семенов Сергій Геннадійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Х., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—32 (60 назв). — 

100 пр. — [2013-6255 А] УДК 004.77.056.5 

На ступінь кандидата 

11643. Білоус Р. В. Метод створення автоматичної динамічної системи ба-

лансування навантаження в мережі на основі генетичних алгоритмів : автореф. дис. 

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

обчисл. машин і систем" / Білоус Роман Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-3979 А] УДК 004.724.4+004.23 

11644. Бугиль Б. А. Підвищення ефективності методів динамічної маршрути-

зації в телекомунікаційних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Бугиль Богдан Ана-

толійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 150 пр. — [2013-5029 А] УДК 004.715 

11645. Вовк О. Б. Методи та засоби підвищення життєздатності веб-сайту як 

інформаційного продукту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Вовк Олена Борисівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2013-5899 А] УДК 004.738.1WWW.052 

11646. Воронич А. Р. Ентропійні методи формування та процесори 

опрацювання сигналів на основі коректуючих кодів Галуа : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 

компоненти" / Воронич Артур Романович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2013-3885 А] УДК 004.75 

11647. Фурманов О. А. Методи та інформаційна технологія розробки багато-
версійних сервіс-орієнтованих веб-систем з урахуванням уразливостей компонентів : 

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

технології" / Фурманов Олексій Аркадійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-

ковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(20 назв). — 100 пр. — [2013-4448 А] УДК 004.77 

11648. Ясочка М. В. Інформаційна технологія управління рівнем обслуго-

вування користувачів інформаційно-комунікаційних сервісів : автореф. дис. на здо-

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

Максим Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. 
— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 120 пр. — [2013-

6037 А] УДК 004.775 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь доктора 

11649. Медведкін Т. С. Імперативи міжнародного трансферу знань в системі 

глобальних науково-технологічних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Медведкін Тарас Сергійович ; Донец. нац. ун-т, [Ін-т економіки пром-сті НАН 
України]. — Донецьк, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (57 назв). — 

100 пр. — [2013-4152 А] УДК 004.853:339.9 

11650. Яровий А. А. Методи та засоби організації високопродуктивних пара-

лельно-ієрархічних обчислювальних систем із рекурсивною архітектурою : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи 
та компоненти" / Яровий Андрій Анатолійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 

2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (50 назв). — 100 пр. — [2013-6033 А]

 УДК 004.89 

На ступінь кандидата 

11651. Білоіваненко М. В. Метод та моделі розширення семантики відношень 

онтологій за допомогою опису математичних залежностей між параметрами 
об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 

"Системи та засоби штуч. інтелекту" / Білоіваненко Максим Вікторович ; Харків. 

нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-3978 А] УДК 004.8 

11652. Гришко А. О. Гібридні методи машинного навчання в системах інте-
лектуальної обробки даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Гришко Андрій Олександро-

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

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-4024 А] УДК 004.89 
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11653. Іванова Г. А. Інформаційна система підтримки прийняття рішень на 

основі модифікацій методу аналізу ієрархій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Іванова Ганна Анатоліївна ; 

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

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-5629 А] УДК 004.89 

11654. Іванова Л. В. Моделі і методи побудови мультисервісних гетерогенних 

комп'ютерних мереж у середовищі проблемно-орієнтованої САПР : автореф. дис. на 

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

проектув. робіт" / Іванова Лілія Вікторівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 

2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5630 А] 

 УДК 004.896 

11655. Литвиненко О. І. Методика комп'ютерної підтримки рішення в геоін-

формаційній системі військового призначення : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Литвиненко Олександр 

Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (21 назва). — 100 пр. — [2013-5141 А] УДК 004.896:355.411 

11656. Штанькевич О. С. Моделі і методи автоматизованої підтримки в 

ієрархічних та мережевих системах прийняття рішень : автореф. дис. на здобуття 

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

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

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6022 А] 

 УДК 004.891.2 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 

11657. Бармак О. В. Моделювання та аналіз невербальних каналів комунікації 

для створення нових інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Володимирович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2013. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (64 назви). — 100 пр. — [2013-5407 А] 

 УДК 004.93/.94 

11658. Шкуліпа П. А. Інформаційні технології для створення автономних ав-

томатизованих систем технічного діагностування радіоелектронних блоків : автореф. 

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

нології" / Шкуліпа Павло Альфредович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. 

держ. акад. техн. регулювання та якості]. — К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—34 (38 назв). — 100 пр. — [2013-5389 А] УДК 004.9 

На ступінь кандидата 

11659. Бабій Н. В. Моделі процесів дифузійного перенесення і методи оціню-

вання технологічних параметрів в багатошарових наноплівках : автореф. дис. на 

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

числ. методи" / Бабій Надія Василівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — 

Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 120 пр. — [2013-

5762 А] УДК 004.94:693.547.13-022.532 

11660. Васім Аль Шаріф Мусса Сухад. Моделі і методи синтезу тестів для 

розподілених інформаційних систем на основі мереж Петрі : автореф. дис. на здобут-
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тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Васім Аль 

Шаріф Мусса Сухад ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5036 А] УДК 004.942:004.7 

11661. Габсі Мунір. Інформаційні технології формування стратегій управління 

в корпоративних агрегованих структурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Габсі Мунір ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-6132 А] УДК 004.9:005.21 

11662. Гавенко О. В. Інформаційна технологія для побудови аналітичних геоін-

формаційних систем багатозв'язних просторово-розподілених об'єктів : автореф. дис. 

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

венко Олег Віталійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2013. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 110 пр. — [2013-6049 А] УДК 004.942 

11663. Гармаш В. В. Інформаційна технологія фільтрації та збереження зоб-

ражень у складних умовах освітлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Гармаш Володимир 

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

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5053 А] УДК 004.932 

11664. Дедів І. Ю. Математична модель дихальних шумів для підвищення ін-

формативності аускультативних діагностичних систем : автореф. дис. на здобуття 

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

ди" / Дедів Ірина Юріївна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 

2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 150 пр. — [2013-5776 А] 

 УДК 004.942:612.216 

11665. Єлізєва А. В. Інформаційна технологія логістичного управління закупів-

лями в умовах розвитку підприємства з урахуванням життєвого циклу продукту : 

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

технології" / Єлізєва Аліна Володимирівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуков-

ського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). 

— 100 пр. — [2013-6247 А] УДК 004.942:658.7 

11666. Журба А. О. Моделі та методи оцінювання характеристик фрактальних 

структур металевих матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Журба Анна Олек-

сіївна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4964 А] УДК 004.94:620.184 

11667. Землянська С. Ю. Оптимізація розподілених корпоративних інформа-

ційних систем з використанням еволюційних обчислень і об'єктного моделювання : 

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

технології" / Землянська Світлана Юріївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5786 А]

 УДК 004.94.023 

11668. Іванущак Н. М. Математичні моделі розвитку структур комп'ютерних 

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

"Мат. моделювання та обчисл. методи" / Іванущак Наталія Михайлівна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Львів, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (30 назв). — 100 пр. — [2013-5311 А] 

 УДК 004.942 
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11669. Кириченко О. В. Методи та програмно-апаратні засоби квантронного 

оброблення зображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Кириченко Олександр Вікторо-

вич ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (19 назв). — 120 пр. — [2013-6153 А] УДК 004.932 

11670. Корлюк О. С. Методи з адаптацією параметрів моделей для класи-

фікації текстової інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Корлюк Олександр 

Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т кібернетики ім. В. М. Глуш-

кова НАН України]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. 

— [2013-5108 А] УДК 004.91 

11671. Кохан В. Ф. Моделі інформаційної технології прогнозування якості 

флексографічного друку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Кохан Василь Федорович ; Укр. акад. друкарст-

ва. — Львів, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (22 назви). — 100 пр. — 

[2013-5112 А] УДК 004.9:655.3 

11672. Крик М. Р. Інформаційна технологія кольороподілу зображення на ос-

нові аналітичної моделі синтезу кольорів на відбитку : автореф. дис. на здобуття 

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

Рудольфівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-4384 А] УДК 004.925.5+004.94 

11673. Маслій Р. В. Інформаційна технологія виявлення та відстеження облич 

у задачах відеоспостереження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Маслій Роман Васильович ; Вінниц. нац. 

техн. ун-т. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 

100 пр. — [2013-5161 А] УДК 004.93 

11674. Мірошниченко М. Ю. Комп'ютерні моделі та методи тривимірної ві-

зуалізації фотограмметричних даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Микола Юрійович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5339 А]

 УДК 004.93:528.854 

11675. Мороз І. В. Методи та комп'ютерні засоби опрацювання растрових зоб-

ражень тривимірних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Мороз Іван Володимиро-

вич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2013-4162 А] УДК 004.932 

11676. Обідник М. Д. Методи та засоби зафарбовування високодеталізованих 

тривимірних сцен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Обідник Микола Дем'янович ; 

Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (27 назв). 

— 100 пр. — [2013-5186 А] УДК 004.925 

11677. Павлій В. О. Інтегрована інформаційна система екологічного моніто-

рингу регіонального рівня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Павлій Віталій Олександрович ; Донец. нац. ун-т, 

[Донец. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-3880 А] УДК 004.94:502.175](1-32) 
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11678. Пукач А. І. Методи та компоненти комп'ютерної системи автоматично-
го контролю резистивних параметрів мікроелектромеханічних систем : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 
компоненти" / Пукач Андрій Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 150 пр. — [2013-6101 А] 

 УДК 004.9 
11679. Тимошенко Д. В. Інформаційна технологія обробки, стиску та передачі 

електронних растрових документів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Тимошенко Діана Валеріївна ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Обл. комун. вищ. навч. закл. "Ін-т під-
приємництва "Стратегія"]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (15 назв). — 120 пр. — [2013-5259 А] УДК 004.942 

11680. Тимчук О. С. Інформаційні технології керування поведінкою комп'ю-
терних персонажів на основі методів інтелекту, що розвивається : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Тимчук Олег Сергійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3957 А] УДК 004.946 

11681. Тишик І. Я. Комп'ютеризовані засоби оцінювання параметрів руху об'єк-
тів на основі малохвильового (вейвлет) перетворення сигналів зондування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. сис-
теми та компоненти" / Тишик Іван Ярославович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (18 назв). — 100 пр. — [2013-5260 А]
 УДК 004.942 

11682. Томілін Є. М. Побудова ІВС оцінки температурного профілю прохід-
них печей на базі віртуальних моделей та сертифікованих пристроїв : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 
компоненти" / Томілін Євгеній Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. 
техн. ун-т". — Донецьк, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2013-5263 А] УДК 004.942 

11683. Хоменко І. В. Інформаційна технологія синтезу структурних геомет-
ричних моделей для автоматизації навчання інженерним дисциплінам : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Хоменко Інна Володимирівна ; Чернігів. держ. технол. ун-т, [Ін-т пробл. мат. машин 
і систем НАН України]. — Чернігів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2013-5824 А] УДК 004.9 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

11684. Ванюшкін О. С. Композиційно-модульний підхід формування моделей 
управління портфелями проектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і прогр." / Ванюшкін Олександр Сергійович ; 
Одес. нац. мор. ун-т, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Одеса, 2013. — 
37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (48 назв). — 100 пр. — [2013-4888 А] 

 УДК 005.8 
11685. Самородов Б. В. Управління фінансовим розвитком банку: теорія, ме-

тодологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Самородов Борис Вадимович ; Ун-т банк. 
справи Нац. банку України. — К., 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 
(49 назв). — 100 пр. — [2013-4227 А] УДК 005.3:331.71 
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11686. Толпежніков Р. О. Проактивне управління сукупним потенціалом про-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Толпежніков Роман Олексійович ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2013. 

— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (33 назви). — 120 пр. — [2013-4266 А] 

 УДК 005.21 

11687. Чимшит С. І. Процесно-орієнтований механізм управління сукупним 

потенціалом промислового підприємства в умовах невизначення зовнішнього сере-

довища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 

"Економіка та упр. п-вами" / Чимшит Сергій Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. 

держ. техн. ун-т", [Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт."]. 

— Маріуполь (Донец. обл.), 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (39 назв). 

— 120 пр. — [2013-4301 А] УДК 005.336 

На ступінь кандидата 

11688. Астаф'єва К. О. Оцінка економічної безпеки підприємств із урахуван-

ням етапів їх життєвих циклів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Астаф'єва Катерина Олександрів-

на ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 

2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4642 А]

 УДК 005.922.1 

11689. Бохенко О. С. Управління організаційним розвитком підприємств ма-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Бохенко Олена Славівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — 

Хмельницький, 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-3984 А] УДК 005.3:621 

11690. Губарєв Р. В. Конкурентоспроможність машинобудівного підприємст-

ва: оцінювання та управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Губарєв Руслан Валерійович ; 

Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2013-4027 А] 

 УДК 005.332.5:621 

11691. Гуцалюк О. М. Вибір технологій управління діяльністю підприємства : 

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

та упр. п-вами" / Гуцалюк Олексій Миколайович ; Харків. нац. екон. ун-т, [Кірово-

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

— 100 пр. — [2013-3853 А] УДК 005.3 

11692. Кізима В. Л. Організаційно-економічний механізм управління розвит-

ком сфери готельного господарства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кізима Вік-

торія Любомирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-4523 А] 

 УДК 005.2:640.41(477) 

11693. Котовська І. В. Стратегічне планування в контексті управління діяль-

ністю машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Котовська Ірина Василівна ; Терно-

піл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4532 А] УДК 005.2:621 
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11694. Криванич М. В. Оцінка та вибір конкурентної стратегії коксохімічної 

інжинірингової організації на зовнішніх ринках : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

рина Вікторівна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв. — Х., 2013. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2013-4537 А] 
 УДК 005.51:339.54 

11695. Кузьменко О. В. Стратегічне управління ресурсним потенціалом під-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Кузьменко Оксана Василівна ; Дніпропетров. ун-т 
ім. Альфреда Нобеля. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (22 назви). — 130 пр. — [2013-5868 А] УДК 005.21 

11696. Лачкова В. М. Управління комерційними ризиками підприємств роздріб-

ної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 

"Економіка та упр. п-вами" / Лачкова Вікторія Миколаївна ; Харків. держ. ун-т хар-
чування та торгівлі. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). 

— 100 пр. — [2013-5329 А] УДК 005.334:339.37 

11697. Левицька А. В. Науково-методичні засади моніторингу процесу фор-

мування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими підприємствами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 

та упр. п-вами" / Левицька Алла Вячеславівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 

2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (19 назв). — 120 пр. — [2013-5947 А]

 УДК 005.584.1:621.311.22 
11698. Левченко М. О. Формування механізму управління ризиками у зовніш-

ньоекономічній діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття 

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

Марія Олександрівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2013-4818 А] УДК 005.334:621 
11699. Леонова С. В. Ідентифікація і оцінювання трансформації потенціалу 

працівників в людський капітал промислового підприємства : автореф. дис. на здо-

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

Леонова Софія Володимирівна ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Нац. ун-т "Львів. 
політехніка"]. — Ужгород, 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (27 назв). 

— [2013-4543 А] УДК 005.95 

11700. Мельник Ю. М. Організаційний механізм управління інноваційно-інвес-

тиційною діяльністю на промисловому підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мельник Юрій 
Миколайович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 

2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. 

— [2013-0348 А] УДК 005.21:334.716 

11701. Мєшкова В. С. Формування інноваційної стратегії вугледобувних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 

"Економіка та упр. п-вами" / Мєшкова Вікторія Сергіївна ; Донец. держ. ун-т упр. — 

Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-5959 А] УДК 005.342:622 
11702. Микитась М. В. Управління конкурентоспроможністю будівельного під-

приємства державної форми власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Микитась Максим Вікторо-

вич ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2013-4403 А] УДК 005.332.4:69 
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11703. Мозговой В. В. Вдосконалення керованості системи медичної допомоги 

пацієнтам з мультирезистентною формою туберкульоза шляхом впровадження елект-

ронного менеджмента в охороні здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Мозговой Володимир Васильо-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького]. — Х., 2013. — 22 с. : іл., табл., схема. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). 

— 150 пр. — [2013-5171 А] УДК 005.92:004.63:616.24-002.52 

11704. Мохмад Абдалазіз М. А. Формування стратегії управління сільськогос-

подарським підприємством в умовах економічних криз : автореф. дис. на здобуття 

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

Абдалазіз М. А. ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. 

ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка]. — 

Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4744 А]

 УДК 005.334:631.11 

11705. Непочатов С. І. Аутсорсинг облікових функцій у корпоративних струк-

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

номіка та упр. п-вами" / Непочатов Сергій Іванович ; НАН України, Ін-т економіки 

пром-сті. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2013-4178 А] УДК 005.21:657 

11706. Новак А. М. Інформаційно-аналітичне забезпечення моніторингу фі-

нансово-економічної безпеки корпоративних підприємств будівельної галузі : 

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

та упр. п-вами" / Новак Анатолій Миколайович ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. — Х., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-4555 А] УДК 005.934.3:69 

11707. Потапюк І. П. Стратегічне маркетингове управління підприємствами 

фізкультурно-спортивних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Потапюк Ірина Петрівна ; 

Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад., [Луц. нац. техн. ун-т]. — 

Львів, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-

4210 А] УДК 005.21:796 

11708. Радванська Н. В. Удосконалення системи економічної безпеки корпо-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Радванська Наталія Володимирівна ; 

Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-4582 А] УДК 005.934:334.78 

11709. Ратушна Н. В. Механізм управління неавіаційною діяльністю в аеро-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Ратушна Наталія Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 

2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 120 пр. — [2013-4583 А]

 УДК 005.2:656.71 

11710. Рябикіна О. Г. Управління формуванням та розвитком техніко-техно-

логічної бази підприємства : (за матеріалами гірничо-збагачув. комбінатів Кривба-

су) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Рябикіна Олена Григорівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Кри-

воріз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2013-4666 А] УДК 005.311.2 
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11711. Середа О. В. Стратегічне управління сталим розвитком міст : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил 

і регіон. економіка" / Середа Ольга Володимирівна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 

2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (28 назв). — 120 пр. — 

[2013-4430 А] УДК 005.21:711.4 

11712. Слуцька О. В. Оцінювання ризику дефолту емітентів корпоративних 

облігацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Слуцька Ольга Володимирівна ; Харків. нац. екон. ун-т. 

— Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — 

[2013-0511 А] УДК 005.334:336.763 

11713. Толкунова Ю. М. Моделі та методи мультипроектного управління 

створенням зразків складної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і прогр." / Толкунова Юлія Мико-

лаївна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2013. 

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

[2013-5749 А] УДК 005.8 

11714. Тохтамиш Т. О. Управління бізнес-процесами на малих промислових 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тохтамиш Тетяна Олександрівна ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт.]. — До-

нецьк, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2013-4444 А] УДК 005.93:334.716-022.51 

11715. Хіленко О. О. Організаційно-економічний механізм арбітражного уп-

равління підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Хіленко Олександр Олександрович ; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2013. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2013-6116 А] УДК 005.334.4 

11716. Черкасова І. В. Формування потенціалу інноваційного розвитку про-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Черкасова Ірина Володимирівна ; Одес. 

нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-5375 А] УДК 005.412:005.591.6 

11717. Чернявська І. М. Управління організаційними змінами на машинобу-

дівному підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чернявська Ірина Михайлівна ; Дніпро-

петров. ун-т ім. Альфреда Нобеля. — Дніпропетровськ, 2013. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2013-6269 А] УДК 005.3:621 

11718. Ярошенко О. Ф. Управління економічною безпекою підприємства : ав-

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

упр. п-вами" / Ярошенко Олексій Федорович ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4473 А] 

 УДК 005.934 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь кандидата 

11719. Безгачнюк Я. В. Вдосконалення методів та пристроїв забезпечення 

простежуваності вимірювань об'єму та об'ємної витрати газу : автореф. дис. на здо-



   

 
20 

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та 

метрол. забезп." / Безгачнюк Ярослав Володимирович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т 

нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). 

— 100 пр. — [2013-5604 А] УДК 006.91:681.122 

11720. Грабовський О. В. Розробка методу оцінювання якості інформаційно-

вимірювальних систем на основі використання генетичних алгоритмів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сер-

тифікація та метрол. забезп." / Грабовський Олег Вікторович ; Одес. держ. акад. техн. 

регулювання та якості. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-6139 А] УДК 006.91:004.415.5 

11721. Жогло В. І. Удосконалення нормативної бази національної стандарти-

зації з питань систем управління соціальною відповідальністю організації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, 

сертифікація та метрол. забезп." / Жогло Віталій Іванович ; Одес. держ. акад. техн. 

регулювання та якості. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(7 назв). — 150 пр. — [2013-5923 А] УДК 006.5:005.35 

11722. Шпак О. І. Розроблення методу оцінювання характеристик якості ди-

зельного і біодизельного палив та їх сумішей : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. за-

безп." / Шпак Оксана Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2013-5395 А]

 УДК 006.73:665.7 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь кандидата 

11723. Бугайова В. О. Весілля як феномен української культури: обрядовість і 

театралізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.04 

"Укр. культура" / Бугайова Вікторія Олександрівна ; М-во культури України, Харків. 

держ. акад. культури. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 

— [2013-5028 А] УДК 008(=161.2):392.51 

11724. Мамутова Х. Е. Сучасні комунікативні практики в культурі: жанрові 

репрезентації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 

26.00.01 "Теорія та історія культури" / Мамутова Хатідже Енверівна ; Таврійс. нац. 

ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-5336 А] УДК 008:316.28 

11725. Хамула Д. В. Іконографія Діоніса в античних пам'ятках Північного 

Причорномор'я: культурологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Хамула Дмитро 

Валентинович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Одес. нац. політехн. ун-т]. 

— Сімферополь, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — 

[2013-4450 А] УДК 008:75.055(477.7)"652" 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь доктора 

11726. Добко Т. В. Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек НАН Украї-

ни: трансформація змісту, форм і методів під впливом зміни інформаційно-

комунікаційного середовища (ХХ ст. — перше десятиліття ХХІ ст.) : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., 

бібліотекознав., бібліографознав." / Добко Тетяна Василівна ; НАН України, Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського. — К., 2013. — 33 с. — Бібліогр.: с. 26—30. — 110 пр. 

— [2013-5067 А] УДК 027.081(477)"19/20" 

11727. Лобузіна К. В. Знаннєві ресурси у бібліотечно-інформаційній діяль-

ності: організація, управління, доступ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографо-

знав." / Лобузіна Катерина Вілентіївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вер-

надського. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—33 (42 назви) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2013-4700 А] УДК 021:316.776 

На ступінь кандидата 

11728. Бакуменко Л. Г. Репозитарії бібліотек вищих навчальних закладів 

України: принципи організації корпоративної взаємодії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліоте-

кознав., бібліографознав." / Бакуменко Лариса Григорівна ; М-во культури України, 

Харків. держ. акад. культури. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-3969 А] УДК 021.61:027.7 

11729. Бобришева О. В. Публічна бібліотека в незалежній Україні як суб'єкт 

інформаційної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Боб-

ришева Олександра Володимирівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культу-

ри і мистецтв. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-3847 А] УДК 027.022:004.056](477) 

11730. Бондаренко В. І. Дистантне інтернет-обслуговування користувачів су-

часної бібліотеки : (кінець ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., 

бібліографознав." / Бондаренко Вікторія Іванівна ; НАН України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2013-5024 А] УДК 024:004.738.5]"19/20" 

11731. Гарбар Л. В. Українські діячі та їх внесок у розвиток бібліотечної справи 

(1918—1941) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 27.00.03 

"Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Гарбар Лариса Володимирівна ; НАН 

України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4003 А] УДК 02(477)(092)"1918/1941" 

11732. Горбань Ю. І. Зберігання книжкових пам'яток як культурних цінностей 

в бібліотеках України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : 

[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Горбань Юрій Іванович ; М-во культу-

ри України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4347 А] УДК 025.7/.9(477) 

11733. Копанєва Є. О. Наукометричні технології в електронній бібліотеці : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 

"Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Копанєва Єлизавета Олександрів-

на ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2013. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-4694 А] 

 УДК 027.021:004 

11734. Литвинова Л. А. Дисертаційні дослідження як джерело визначення стану 

і тенденцій розвитку книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства в Ук-
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раїні (1994—2012) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. кому-

нікацій : спец. 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Литвинова 

Лариса Анатоліївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 

2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4739 А] 

 УДК 001.817:02](477)"1994/2012" 

11735. Присяжна Л. В. Економічна періодика як ресурс підготовки бібліо-

течних інформаційно-аналітичних видань для управлінських структур : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книго-

знав., бібліотекознав., бібліографознав." / Присяжна Лілія Василівна ; НАН України, 

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-5974 А] УДК 021.8:33(05) 

11736. Чуприна Л. А. Оперативна інтернет-інформація як чинник розвитку ін-

формаційно-аналітичної діяльності бібліотек України (кінець ХХ — початок ХХІ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 

"Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Чуприна Леонід Андрійович ; НАН 

України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-4718 А] 

 УДК 021:[316.774:004](477)"19/20" 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь доктора 

11737. Паримський І. С. Національна преса — суспільна домінанта інформа-

ційного простору демократичної держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / 

Паримський Ігор Святославович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т жур-

налістики. — К., 2013. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—29 (29 назв). — 100 пр. — 

[2013-4413 А] УДК 070(477) 

На ступінь кандидата 

11738. Гиріна Т. С. Дитяче радіомовлення в Україні: структурно-функціональ-

ний та творчий дискурс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Гиріна Тетяна Сер-

гіївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2013-3929 А] УДК 070:7.096(477)-053.2 

11739. Козиряцька С. А. Мережеві християнські видання в медіапросторі Ук-

раїни: структурно-функціональні та типологічні особливості : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія 

журналістики" / Козиряцька Світлана Анатоліївна ; Класич. приват. ун-т. — Запо-

ріжжя, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-3942 А]

 УДК 070:27](477) 

11740. Полякова А. І. Релігійна тематика в суспільно-політичних часописах : 

(на матеріалі тижневиків "Кореспондент", "Український тиждень", "Фокус", 

"Главред") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 

спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Полякова Анастасія Ігорівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2013-4206 А] УДК 070.4:2 
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087.5 Публікації для молоді 

На ступінь доктора 

11741. Огар Е. І. Новітня українська дитяча книга: соціокультурний, комуніка-
тивний та видавничий виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із 
соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Огар Емілія 
Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Укр. акад. друкар-
ства]. — К., 2013. — 32 с. — Бібліогр.: с. 23—29 (65 назв). — 100 пр. — [2013-4186 А]
 УДК 087.5(477):304.4 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

11742. Богданова Н. Г. Філософсько-світоглядний аналіз культури життєтвор-
чості особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 
[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Богданова Наталія Григорів-
на ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 
(32 назви). — 100 пр. — [2013-5414 А] УДК 130.2 

11743. Кіктенко В. О. "Школа Джозефа Нідема": філософія і методологія до-
сліджень китайської науки і цивілізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Кіктенко Віктор Олексійович ; 
НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 29—33. — 150 пр. — [2013-5097 А] УДК 14(410):930.85(510) 

11744. Кудря І. Г. Феномен господарства: соціально-філософська концептуалі-
зація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Кудря Ігор Георгійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2013. — 30 с. — Бібліогр.: с. 23—26. — 100 пр. — [2013-5125 А]
 УДК 141.7:33 

11745. Куліненко Л. Б. Праксеологічний вимір модернізації вищої педагогічної 
освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.10 
"Філософія освіти" / Куліненко Лілія Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгомано-
ва. — К., 2013. — 31 с. — Бібліогр.: с. 26—28 (29 назв). — 100 пр. — [2013-4697 А]
 УДК 101:378 

11746. Мозговий Л. І. Антропомістичні ідеї в історико-філософському вимірі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія 
філософії" / Мозговий Леонід Іванович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 
[ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2013. — 34 с. — Бібліогр.: 
с. 28—30. — 100 пр. — [2013-5803 А] УДК 141.333 

11747. Руденко С. В. Методологічні засади сучасних концепцій дослідження 
історії української філософії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 
наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Руденко Сергій Валерійович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—35 (40 назв). — 100 пр. 
— [2013-5724 А] УДК 101(477)(091) 

11748. Тріфонова М. К. Наука і освіта в умовах сучасної соціокультури : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антро-
пологія, філософія культури" / Тріфонова Маргарита Костянтинівна ; Східноукр. нац. 
ун-т ім. Володимира Даля, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Луганськ, 
2013. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—30 (48 назв). — 120 пр. — [2013-5264 А] 

 УДК 141.319.8:[001+37 
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На ступінь кандидата 

11749. Большакова О. В. Суб'єктивне та об'єктивне у правовій свідомості: 

соціально-філософське осмислення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Большакова 

Ольга Віталіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — 

Одеса, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 110 пр. — [2013-4490 А]

 УДК 101.1:34 

11750. Власевич-Хоркава Т. В. Екзистенціально-ментальні виміри ідентич-

ності людини в українській культурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / 

Власевич-Хоркава Тетяна Вікторівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 

2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3995 А] 

 УДК 141.333:130.2 

11751. Возняк С. В. Фундаментальна онтологія Мартіна Гайдеґґера як концеп-

туальна передумова його розуміння мислення : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Возняк Степан Воло-

димирович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Нац. ун-т "Львів. полі-

техніка"]. — Дніпропетровськ, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 11—15. — 100 пр. — 

[2013-3997 А] УДК 141.1(430)(091) 

11752. Дзюбенко М. О. Ненасилля в аспекті соціально-філософської думки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Дзюбенко Марія Олександрівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13 (9 назв). — 110 пр. — [2013-4513 А] УДК 1:316.6 

11753. Карачевцева Л. М. Філософсько-антропологічне переосмислення проб-

леми суб'єктивності в постґайдегерівському дискурсі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія 

культури" / Карачевцева Лариса Миколаївна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди 

НАН України. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-5792 А] УДК 111.32"19" 

11754. Малахова К. В. Ідеї новоєвропейської філософії в рабиністичній літера-

турі Східної Європи кін. XVIII — перш. пол. ХІХ ст. : на прикл. "Сефер га-бріт" Пінха-

са Еліягу Гурвіца) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Малахова Катерина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України]. — К., 2013. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5712 А] 

 УДК 101(4):821.411.16.09]"17/18" 

11755. Мегега Г. Б. Феномен здоров'я як об'єкт соціально-філософського ана-

лізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 

"Соц. філософія та філософія історії" / Мегега Галина Борисівна ; Дніпропетров. нац. 

ун-т ім. Олеся Гончара, [Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти]. — 

Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2013-5489 А] 

 УДК 1:613 

11756. Мєшков І. М. Історико-філософський аналіз структури ціннісних орієн-

тацій неокантіанства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Мєшков Ігор Михайлович ; Дніпропетров. нац. 

ун-т ім. Олеся Гончара, [РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-5958 А] УДК 1(091) 
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11757. Печко Н. В. Формування моральної культури особистості у трансфор-

маційний період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Печко Наталія Віталіївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-5199 А] УДК 101.1:316.6 

11758. Романова Н. В. Аксіологічні виміри культуротворчої діяльності : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. 

антропологія, філософія культури" / Романова Наталія Валеріївна ; Східноукр. нац. 

ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-5226 А] УДК 130.2 

11759. Руденко І. М. Інновації у суспільному житті: природа і функціональний 

потенціал : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 

09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Руденко Ігор Михайлович ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. 

— К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-4222 А] 

 УДК 141.7 

11760. Рудько В. О. Проблема атараксії в процесі еволюції філософсько-

естетичних вчень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.08 "Естетика" / Рудько Вікторія Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. 

— [2013-4972 А] УДК 111.852:17.036 

11761. Сидоренко В. О. Адаптаційні механізми культури : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, 

філософія культури" / Сидоренко Володимир Олександрович ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. 

— [2013-4956 А] УДК 1:008 

11762. Синичкін А. В. Духовний образ В. І. Вернадського: культурологічний 

аналіз епістолярної спадщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культу-

рології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Синичкін Андрій Володими-

рович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2013-4431 А] 

 УДК 130.122:821.161.1(477)-6 

11763. Соболєвський Я. А. Християнський персоналізм ХХ ст. (Е. Муньє, К. 

Войтила) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 

"Історія філософії" / Соболєвський Ярослав Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2013-4960 А]

 УДК 141.44:27]"19" 

11764. Фомін Ф. В. Еволюція сім'ї в контексті соціокультурних реалій сучасної 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 

09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Фомін Федір Валерійович ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 

100 пр. — [2013-4990 А] УДК 130.2:316.356.2(477) 

11765. Цзян Чунсінь. Формування особистості у дискурсі китайської соціаль-

но-філософської думки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Цзян Чунсінь ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. 

— [2013-4717 А] УДК 101:316.3](510) 
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159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

11766. Андрєєв О. С. Психологічні засади фасилітації особистісного 

зростання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Андрєєв Олександр Сергійович ; Ін-т 

соц. та політ. психології НАПН України, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка]. — К., 

2013. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—29. — 100 пр. — [2013-4881 А] УДК 159.923 

11767. Гульбс О. А. Теоретико-методологічні основи категоріальної структури 

професійної свідомості викладачів вищої школи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / 

Гульбс Ольга Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [ПВНЗ "Краматор. 

екон.-гуманіт. ін-т"]. — Х., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33. — 130 пр. 

— [2013-5062 А] УДК 159.9:378 

11768. Євдокимова Н. О. Психологічні засади формування майбутнього 

фахівця як суб'єкта правничої діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Євдокимова Наталя Олек-

сіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 

43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (55 назв). — 100 пр. — [2013-6218 А] 

 УДК 159.923:378.147:34 

11769. Осьодло В. І. Психологічні засади становлення суб'єкта військово-

професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Осьодло Василь Ілліч ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України]. — 

К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (57 назв). — 100 пр. — [2013-4192 А]

 УДК 159.9:355.1.092 

11770. Папуча М. В. Внутрішній світ людини та його становлення : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, 

історія психології" / Папуча Микола Васильович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. 

— [2013-6096 А] УДК 159.923.2 

11771. Сергеєва А. В. Психологія становлення інтегральної ідентичності осо-

бистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.01 

"Заг. психологія, історія психології" / Сергеєва Алла Володимирівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2013. — 39 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 32—36 (36 назв). — 100 пр. — [2013-5730 А] УДК 159.923.2 

11772. Сердюк Л. З. Психологія мотивації учіння майбутніх фахівців в інтег-

рованому освітньому середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Сердюк Людмила 

Захарівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 

2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36. — 100 пр. — [2013-5242 А] 

 УДК 159.947.5-057.875 

11773. Турбан В. В. Становлення етичної свідомості в онтогенезі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. пси-

хологія" / Турбан Вікторія Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 38 с. : табл. — Бібліогр.: с. 29—36. — 110 пр. — 

[2013-5822 А] УДК 159.922 
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На ступінь кандидата 

11774. Березовська Л. І. Психодіагностика та корекція внутрішньоособистіс-

них конфліктів як умова подолання професійного вигоряння вчителів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.10 "Організац. психологія; 

екон. психологія" / Березовська Лариса Іванівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2013. 

— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2013-6125 А]

 УДК 159.964:373.011.3-051 

11775. Білик Т. М. Психологічні особливості мовленнєвого іміджу особистос-

ті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. 

психологія, історія психології" / Білик Тетяна Миколаївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова, [Херсон. держ. ун-т]. — Одеса, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-6126 А] УДК 159.925:81'23 

11776. Боделан М. І. Індивідуально-особистісні конструкти психіки як систе-

ми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 

"Заг. психологія, історія психології" / Боделан Максим Іванович ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 

— 100 пр. — [2013-4804 А] УДК 159.923.2 

11777. Буланов В. А. Салютогенетична спрямованість особистості як показник 

якості життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Буланов Валерій Анатолійович ; Одес. 

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

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4332 А] УДК 159.91 

11778. Булгакова В. О. Особливості правової культури в юнацькому віці та 

умови її психологічної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Булгакова Валентина Олексіїв-

на ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2013. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-5607 А] 

 УДК 159.922.8:34 

11779. Войтенко О. В. Розвиток регулятивних функцій пам'яті у процесі літе-

ратурної творчості молодших підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Войтенко Олена Ва-

силівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 18 с. : табл. — Біб-

ліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5850 А] УДК 159.953.3-053.6 

11780. Гараєв О. О. Ціннісно-мотиваційна складова професійної ідентичності 

студентів фармацевтичних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Гараєв 

Олександр Олександрович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Класич. приват. ун-т]. 

— Одеса, 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (19 назв). — 100 пр. — [2013-4807 А]

 УДК 159.923.2 

11781. Горбачова О. Ю. Психологічні особливості становлення ціннісних 

орієнтацій дошкільника як чинник готовності до навчання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Горба-

чова Ольга Юріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 18 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 100 пр. — [2013-6138 А] 

 УДК 159.922.7:373.29 

11782. Гриньова Н. В. Проективно-тестові та психоаналітичні підходи до ви-

користання малюнку в діагностико-корекційному процесі : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гринь-

ова Наталія В'ячеславівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького]. — Х., 2013. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 

(18 назв). — 100 пр. — [2013-5060 А] УДК 159.98 

11783. Громова Н. М. Формування у студентів прийомів діалогічної взаємодії 

з іншомовними текстами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Громова Наталія Михайлівна ; Нац. 
акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5856 А] УДК 159.922.6 

11784. Доброскок А. С. Психологічні чинники формування професіоналізму 

майбутніх менеджерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Доброскок Анастасія Сергіївна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2013-4610 А] УДК 159.923.2:005-051 

11785. Довгань Н. О. Розвиток психологічної готовності вихователів дошкіль-

них навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Дов-

гань Наталія Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. вищ. навч. 

закл. "Ун-т менедж. освіти" НАПН України]. — Х., 2013. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2013-5069 А] УДК 159.9:373.2.011.3-051 
11786. Драгола Л. В. Метафоричність у системі глибинного пізнання пси-

хічного майбутнім практичним психологом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Драгола Любов Вла-

диславівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. 

гуманіт. ун-т"]. — Х., 2013. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (18 назв). — 100 пр. 
— [2013-5071 А] УДК 159.98 

11787. Дучимінська Т. І. Психологічні особливості подолання особистісної 

безпорадності в навчальній діяльності студентів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Дучимінська 
Тамара Іванівна ; Нац. ун-т "Остроз. акад.", [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — Острог (Рівнен. обл.), 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-5921 А] УДК 159.953.5-057.875 

11788. Євченко І. М. Психологічні засади формування у студентів здатності 
до самоствердження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Євченко Ірина Миколаївна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Ін-т психології ім. Г. С. Кос-

тюка НАПН України]. — Одеса, 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-6219 А] УДК 159.923-057.87 
11789. Захаренко Л. М. Психологічні особливості формування життєвої перс-

пективи курсантів вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Заха-

ренко Людмила Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. 
справ. — Х., 2013. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — 

[2013-6062 А] УДК 159.944:351.74-057.875 

11790. Зінченко А. В. Психологічні механізми соціальної адаптації хворих на 

епілепсію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 

"Мед. психологія" / Зінченко Анна Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-5860 А] УДК 159.9:616.853 
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11791. Казарова Г. М. Гра як чинник соціалізації підлітків в умовах транс-

формації суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Казарова Ганна Мико-

лаївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, [Ін-т психології ім. Г. С. Ко-

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

[2013-5583 А] УДК 159.922.7 

11792. Канівець Т. М. Формування психологічної готовності студентів до 

здійснення майбутньої професійної кар'єри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Організац. психологія; екон. психологія" / 

Канівець Тетяна Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Кос-

тюка. — К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-4613 А] УДК 159.923.2-057.875 

11793. Кирилова О. О. Система психологічного супроводу підлітків із затрим-

кою статевого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Кирилова Олена Олександрівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Держ. установа "Ін-т охо-

рони здоров'я дітей та підлітків НАМН"]. — Х., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2013-4075 А] УДК 159.9.072:612.661-053.6 

11794. Клевець Л. М. Соціально-психологічні чинники психосоматичних роз-

ладів у студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Клевець Любов 

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

іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-4525 А] УДК 159.922.7-057 

11795. Ковальчук О. П. Психологічні особливості професійної мотивації 

офіцерів Повітряних Сил Збройних Сил України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умо-

вах" / Ковальчук Олександр Петрович ; Держ. служба України з надзв. ситуацій, Нац. 

ун-т цивіл. захисту України, [Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського, 

М-во оборони України]. — Х., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). 

— 100 пр. — [2013-5863 А] УДК 159.9:355.5(477) 

11796. Кондратюк С. М. Особливості психомоторної активності студентів у 

процесі адаптації до навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кондратюк Світлана Миколаївна ; 

Нац. ун-т "Остроз. акад.", [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Острог 

(Рівнен. обл.), 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-4377 А] УДК 159.946:378.147 

11797. Корсакевич В. В. Психологічні особливості розвитку конкурентоздат-

ності викладацького персоналу вищого навчального закладу приватної форми влас-

ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 

"Організац. психологія; екон. психологія" / Корсакевич Васіліса Василівна ; Вищ. навч. 

закл. "Ун-т економіки та права "Крок". — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (13 назв). — 120 пр. — [2013-5320 А] УДК 159.964.21:378.091.12 

11798. Кримова Н. О. Психологічний зміст комп'ютерної діяльності як чинник 

емоційної стабільності студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кримова Наталія Олексіївна ; Держ. 

закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2013. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5642 А] УДК 159.922.7:004 
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11799. Крутько С. В. Психологічні особливості життєвих стратегій особистос-

ті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. 

психологія, історія психології" / Крутько Світлана Валентинівна ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). 

— 100 пр. — [2013-4386 А] УДК 159.923 

11800. Ліплянська О. В. Психологічні умови запобігання плинності персоналу 

в комерційних організаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.10 "Організац. психологія; екон. психологія" / Ліплянська Оксана 

Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-4618 А] 

 УДК 159.9:331.108.24 

11801. Літвінова В. Я. Особливості психосемантичної структури уявлень про 

шлюбного партнера у дівчат, схильних до міжособистісної співзалежності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, 

історія психології" / Літвінова Вероніка Яківна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 

— Х., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3870 А]

 УДК 159.923-055.2:316.475 

11802. Логвінова І. П. Особливості формування невербальних засобів кому-

нікативної діяльності у дітей дошкільного віку з розладами спектра аутизму : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. пси-

хологія" / Логвінова Ірина Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 

2013. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2013-5143 А] 

 УДК 159.922.75-056.34 

11803. Лось О. М. Психологічні дисгармонії особистості в особливих умовах 

професійної діяльності : (на прикл. діяльн. мед. сестри) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія; історія психо-

логії" / Лось Оксана Миколаївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Херсон. держ. 

ун-т]. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2013-6161 А] УДК 159.923:616-083 

11804. Мазяр О. В. Концептуалізація проблеми обдарованості у працях І. О. Сі-

корського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Мазяр Олег Васильович ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2013-5951 А] УДК 159.928 

11805. Майданюк О. О. Психологічні особливості розвитку соціально спрямо-

ваних потреб особистості у юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Майданюк Олена 

Олександрівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — 

Одеса, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 

100 пр. — [2013-4968 А] УДК 159.923 

11806. Маннапова К. Р. Психологічні фактори формування життєстійкості 

підлітків з неповної сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Маннапова Катерина Робертівна ; Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-6080 А] УДК 159.922.73:316.362.31 

11807. Медянова О. В. Когнітивні складові як чинник розвитку ціннісної сфе-

ри особистості студента-медика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
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хол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Медянова Олена 

Володимирівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Держ. 

вищ. навч. закл. "Одес. нац. мед. ун-т" М-ва охорони здоров'я України]. — Одеса, 

2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5165 А]

 УДК 159.923:165.194 

11808. Мілінчук В. І. Психологічні особливості мовленнєвої діяльності пацієн-

тів після інсульту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Мілінчук Володимир Ігорович ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Одеса, 

2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-4824 А]

 УДК 159.946.3:616.831-005.1 

11809. Мостова І. В. Психологічний супровід адаптаційного входження май-

бутніх працівників економічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : спец. 19.00.10 "Організац. психологія; екон. психологія" / Мо-

стова Ірина Валентинівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5595 А] 

 УДК 159.9:[378.147:33 

11810. Пастухова Т. І. Формування психологічної готовності майбутніх ме-

неджерів до професійно-ділового спілкування в організації : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Організац. психологія; екон. 

психологія" / Пастухова Тетяна Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психо-

логії ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2013-4414 А] УДК 159.923:005.57 

11811. Пивоварчук Т. О. Психологічні чинники розвитку комунікативних здіб-

ностей студентів-філологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Пивоварчук Тетяна Олександрівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Рівнен. держ. гу-

маніт. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2013-4417 А] УДК 159.9:316.454.52 

11812. Прокопенко О. А. Психологічні особливості емоційно-вольової саморе-

гуляції підлітків з розумовою відсталістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Прокопенко Ольга Анато-

ліївна ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-5351 А] 

 УДК 159.922.76-056.34-053.6 

11813. Прохоренко О. О. Психологічні засади розвитку правової свідомості май-

бутніх юристів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Прохоренко Олексій Олексійович ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 19 с. — Біб-

ліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4581 А] УДК 159.922:34-051 

11814. Прудка Л. М. Психологічні особливості професійної стійкості як скла-

дової частини психічної стійкості особистості : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Пруд-

ка Людмила Миколаївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4426 А]

 УДК 159.923 

11815. Пундєв В. В. Психологічні особливості інтенсифікації розвитку білінг-

візму дорослих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
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19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Пундєв Володимир Васильович ; 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4944 А] УДК 159.955 

11816. Руда Г. В. Розвиток готовності практичного психолога до взаємодії з 

педагогічним колективом школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Руда Галина Василівна ; Нац. 

ун-т "Остроз. акад.", [Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" НАПН України]. 

— Острог (Рівнен. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-6103 А] УДК 159.9-051:37.091.12 
11817. Світозарова С. В. Психологічні умови забезпечення професійного здо-

ров'я працівників локомотивних бригад : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : спец. 19.00.10 "Організац. психологія; екон. психологія" / 

Світозарова Світлана Василівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5675 А] 
 УДК 159.938.363.6:656.2-051 

11818. Сологуб Д. С. Прояви психологічних особливостей матерів як показник 

психологічного здоров'я дитини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Сологуб Дарія Сер-
гіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4436 А] 

 УДК 159.923.2-055.26 

11819. Тарасюк І. В. Психологічні особливості мовленнєвої адаптації дітей 

мігрантів до іншомовного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Тарасюк Інна Василівна ; 

Нац. ун-т "Остроз. акад.", [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Острог 

(Рівнен. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-6114 А] УДК 159.922.7-054.7:81'27 
11820. Таций В. М. Особливості психологічної захищеності особистості сту-

дента вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Таций Вікторія 

Миколаївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-4982 А] УДК 159.923-057.875 

11821. Теслик Н. М. Психологічні особливості розвитку професійно-правової 

свідомості курсантів вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Тес-

лик Наталія Миколаївна ; М-во внутр. справ. України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. 
— Х., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-5368 А] УДК 159.922:355.23(477) 

11822. Фархутдінова Ю. Н. Психологічні особливості впливу сприймання му-

зики на спілкування підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Фархутдінова Юлія Нізамутдинів-

на ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [ДВНЗ "Донбас. 

держ. пед. ун-т"]. — Одеса, 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. 

— [2013-6266 А] УДК 159.922.73:78 

11823. Цілинко І. О. Особливості моральних почуттів особистості у драматич-
них ситуаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Цілинко Ірина Олександрівна ; Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова, [Херсон. держ. ун-т]. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-6196 А] УДК 159.942:821-2 
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11824. Цуканова Ю. Б. Психологічні особливості сприймання зорових ілюзій 

в залежності від власної одиниці часу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Цуканова Юлія 

Борисівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2013-4451 А] УДК 159.937.3 

11825. Чеканська О. А. Історія становлення психологічної науки на Поділлі 

(кінець ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Чеканська Окса-

на Анатоліївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, [Кам'янець-Поділ. нац. 

ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2013-4295 А] УДК 159.9(477.43)"18/19" 

11826. Чухрій І. В. Особливості соціально-психологічної дезадаптованості ма-

терів у ставленні до дітей-інвалідів та її психокорекція : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Чухрій 

Інна Володимирівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсько-

го", [Вищ. навч. закл. "Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна"]. — Одеса, 

2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4998 А]

 УДК 159.922.76 

11827. Шевченко М. І. Особливості комунікативної компетентності майбутніх 

психологів з різними типами співвідношення адаптивності та креативності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; 

психологія соц. роботи" / Шевченко Марія Іванівна ; Ін-т соц. та політ. психології 

НАПН України. — К., 2013. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — 

[2013-4306 А] УДК 159.9:316.454.5-057.875 

11828. Шишак О. І. Материнська ідентифікація жінок з психогенною гіпога-

лактією: клініко-психологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Шишак Ольга Ігорівна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-4313 А] УДК 159.923.2-055.26:618.73 

11829. Шишкіна Х. Ю. Інформаційна позиція як чинник соціально-психоло-

гічної зрілості студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Шишкіна Христина Юріївна ; Нац. ун-т 

"Остроз. акад.", [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Острог (Рівнен. обл.), 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-4314 А]

 УДК 159.922.6-055.875 

11830. Шкуро В. П. Соціально-психологічні особливості проектної діяльності 

менеджерів соціальної роботи : (на матеріалі діяльн. громад. орг.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 "Соц. психологія; пси-

хологія соц. роботи" / Шкуро Валентина Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-6272 А] УДК 159.923.3:364-78 

11831. Яблонський А. І. Психолого-педагогічні умови формування мотивацій-

ної готовності майбутніх учителів до професійної діяльності : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / 

Яблонський Андрій Іванович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Кос-

тюка. — К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-4459 А] УДК 159.922.6:378.011.3-051 
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11832. Ягнюк Я. К. Психологічні особливості гендерних стратегій життєвого 

шляху студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Ягнюк Ярослава Костян-

тинівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-4462 А] УДК 159.922.1-057.87 

11833. Ятчук М. С. Особливості особистісного розвитку майбутніх психологів 

у вищих навчальних закладах МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Ятчук Марія Сергіївна ; М-во 

внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Нац. акад. внутр. справ]. — Х., 

2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6038 А]

 УДК 159.923.2-051 

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія  

та логіка науки 

На ступінь кандидата 

11834. Вишинський С. Д. Онтологічні виміри інтегрального традиціоналізму : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.01 "Онто-

логія, гносеологія, феноменологія" / Вишинський Святослав Дмитрович ; Ін-т філо-

софії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. 

— 100 пр. — [2013-5613 А] УДК 165.612 

11835. Заглада В. М. Взаємозв'язок ціннісного і когнітивного в сучасному нау-

ковому пізнанні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Заглада Віктор Миколайович ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2013. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2013-5784 А] УДК 165.6/.8:001.3 

11836. Кравченко Т. О. Інформаційно-мережева парадигма: методологічні мож-

ливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.09 

"Філософія науки" / Кравченко Тетяна Олександрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Чернівці, 2013. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 11—13. — 100 пр. — [2013-5118 А] УДК 167/168:004.73 

11837. Онуфрійчук Р. В. Рефлексія структури реальності в історичному ро-

звитку філософії та методології науки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філософ. наук : спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Онуфрійчук Роман Васильович ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2013-5191 А] УДК 167.7:141.155 

11838. Половніков В. Г. Контамінація "розуміння", "знання", "пізнання" в епіс-

темології класичного емпіризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фі-

лософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Половніков Віктор Геннадійович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). 

— 100 пр. — [2013-4941 А] УДК 165.6 

11839. Райхерт К. В. Філософсько-методологічні засади двоїстого системно-

параметричного моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філо-

соф. наук : спец. 09.00.02 "Діалектика і методологія пізнання" / Райхерт Костянтин 

Вільгельмович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — [2013-5221 А] УДК 165.1 

11840. Руснак І. Г. Науковий статус і специфіка гуманітарного знання в кон-

тексті методологічних ідей В. Дільтея : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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філософ. наук : спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Руснак Ігор Геннадійович ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2013-3916 А] УДК 167/168:141 

11841. Суріна Г. Ю. Соціально-філософський аналіз архетипів космогонічних 

міфологем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 

09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Суріна Ганна Юріївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — К., 2013. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2013-4979 А] 

 УДК 165.9:316.74 

11842. Тихомірова Ф. А. Логіко-системні засади інтеграції та диференціації 

наукового знання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.02 "Діалектика і методологія пізнання" / Тихомірова Фаріда Ахнявівна ; 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 24 с. — Бібліогр.: с. 16—20. — 

100 пр. — [2013-4442 А] УДК 165 

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія 

На ступінь доктора 

11843. Миронов А. В. Соціальна самотність у філософському вимірі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та 

філософія історії" / Миронов Андрій Володимирович ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2013. — 32 с. 

— Бібліогр.: с. 27—29. — 100 пр. — [2013-5651 А] УДК 177.8 

На ступінь кандидата 

11844. Ковнєров О. О. Проблема справедливості в російській філософії кінця 

ХІХ — початку ХХ століття : (іст.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Ковнєров Олек-

сандр Олександрович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [ДВНЗ "Донбас. 

держ. пед. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 

100 пр. — [2013-5794 А] УДК 177.9"18/19" 

11845. Малинка Ю. Г. Феномен толерантності в умовах становлення грома-

дянського суспільства: системно-організуючі функції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / 

Малинка Юлія Григорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [ДВНЗ 

"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — К., 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2013-4141 А] УДК 172 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь кандидата 

11846. Дадівєріна Н. І. Взаємозв'язок релігії та економіки: методологічні ас-

пекти дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

[спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Дадівєріна Наталія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — К., 

2013. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2013-6058 А] 

 УДК 2-677:33 

11847. Стрєлкова Ю. О. Філософсько-релігієзнавчий аналіз теорії віри в твор-

чості слов'янофілів : (О. Хомяков, І. Кіреєвський) : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Стрєлкова Юлія 

Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-4252 А] УДК 2-1 

27 Християнство 

На ступінь доктора 

11848. Яковенко А. І. Релігійна філософія і християнська теологія: проблема 

аксіологічного взаємозв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 

наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Яковенко Анатолій Іванович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 33 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 26—30. 

— 100 пр. — [2013-4465 А] УДК 27-1 

На ступінь кандидата 

11849. Возняк О. Т. Діалогізм у православному богослов'ї ХХ століття : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігіє-

знавство" / Возняк Ореста Тарасівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 

[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Чернівці, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 14—17. — 120 пр. — [2013-5849 А] УДК 271.2-335"19" 

11850. Войтюк О. М. Суспільно-культурна діяльність монахів Студитського 

уставу Греко-католицької церкви (1898—1947 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Войтюк Ольга Михай-

лівна ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 

2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-5045 А] 

 УДК 271.4(477)"1898/1947" 

11851. Галуйко Р. М. Феномен іконошанування у богословсько-філософській 

традиції православ'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Галуйко Роман Мар'янович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2013-4001 А]

 УДК 271.2-526.62 

11852. Єременко М. М. Військове духовенство на півдні України (1734—1853 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Єременко Микола Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", 

[Бердян. держ. пед. ун-т]. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-4774 А] УДК 27-725:355](477.7)"1734/1853" 

11853. Лучанін С. М. Церковна реформа в Російській імперії та її вплив на 

релігійне життя в Україні (XVIII — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Лучанін Сергій Ми-

колайович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5148 А] 

 УДК 271.2-6((47+57):477)"17/19" 

11854. Мельничук В. В. Екологічна проблематика у православ'ї: філософсько-

релігієзнавчий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Мельничук Вікторія Вікторівна ; Житомир. держ. 

ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 

100 пр. — [2013-3875 А] УДК 271.2-12:502 

11855. М'яловська А. В. Зміст та форми культу в християнській традиції : 

(феноменол. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
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[спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / М'яловська Анна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — 

[2013-6087 А] УДК 27-543.2 

11856. Овчаренко К. Ф. Християнська етика як предмет релігієзнавчого до-

слідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 

"Релігієзнавство" / Овчаренко Катерина Федорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-4932 А] 

 УДК 27-426 

11857. Стефанів В. В. Взаємини Греко-католицької церкви та українського орга-

нізованого націоналізму у Галичині (1920—1930-ті рр.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Стефанів Василь 

Володимирович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. Івана Крип'якевича. — Львів, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-4250 А] 

 УДК 271.4:329.17](477.83/.86)"1920/1930" 

29 Сучасні духовні рухи 

На ступінь доктора 

11858. Богдановський І. В. Феномен нетрадиційної релігійності: філософ-

ський і соціально-психологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Богдановський Ігор Валерійович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34. — 

100 пр. — [2013-5020 А] УДК 29-1 

На ступінь кандидата 

11859. Ювсечко Я. В. Синтетичні неорелігії як прояв постмодерністських тен-

денцій у релігійному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 

наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Ювсечко Ярослав Володимирович ; Ін-т 

філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-6280 А] УДК 299 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ  

30 Теорії, методологія та методи суспільних наук. Соціографія 

На ступінь кандидата 

11860. Мариніч І. В. Методологія моделювання у дослідженні соціальної ре-

альності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 

22.00.02 "Методологія та методи соціол. дослідж." / Мариніч Ірина Вячеславівна ; 

НАН України, Ін-т соціології. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (17 назв). — 

100 пр. — [2013-4143 А] УДК 303.09 

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

На ступінь доктора 

11861. Біличенко О. Л. Художня література в соціально-комунікаційній 

структурі суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. ко-

мунікацій : [спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Біличенко Ольга 

Леонідівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37. 

— 150 пр. — [2013-3977 А] УДК 316.77:82 
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11862. Івченко О. Г. Людиновимірність формування громадянського сус-

пільства: український контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філо-

соф. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Івченко Олексій 

Григорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 32 с. — Бібліогр.: 

с. 27—29 (22 назви). — 100 пр. — [2013-4063 А] УДК 316.3(477) 

11863. Швець Д. Є. Концептуалізація та інституціоналізація системи управлін-

ня вищою освітою: зарубіжний та український досвід : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / 

Швець Дмитро Євгенійович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 32—36 (32 назви). — 100 пр. — [2013-4637 А] 

 УДК 316.74:378](100+477) 

На ступінь кандидата 

11864. Васильєв О. А. Диференціація населення України за умовами життя: 

методологія оцінювання, аналіз та перспективи : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

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

політика" / Васильєв Олександр Анатолійович ; НАН України, Ін-т демографії та 

соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 130 пр. — [2013-3989 А] УДК 316.442 

11865. Гузенко Т. А. Інформаційні ресурси місцевого самоврядування як ін-

струмент формування екологічної свідомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соц. ко-

мунікацій" / Гузенко Тетяна Андріївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4030 А] 

 УДК 316.77:352.075.1 

11866. Захарко О. О. Соціально-психологічні детермінанти дозвіллєвих упо-

добань студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Захарко Оксана 

Олегівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — К., 2013. — 15 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — [2013-4814 А]

 УДК 316.61:379.8-057.875 

11867. Зубенко О. О. Соціальні характеристики неформальної зайнятості в су-

часній Україні : (на прикл. Запоріз. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Зубенко Ольга 

Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 150 пр. — [2013-5628 А] УДК 316.4:331.5(477.64) 

11868. Іващенко А. С. Психологічні чинники міжособистісних стосунків у мо-

лодих сім'ях з різним типом подружньої взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. робо-

ти" / Іващенко Анна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 

18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 120 пр. — [2013-4362 А] 

 УДК 316.6:314.6 

11869. Кіт Н. В. Соціальні регулятори освітянського процесу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та 

філософія історії" / Кіт Наталя Володимирівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. 

ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). 

— 110 пр. — [2013-4524 А] УДК 316.42/.43:37.0 
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11870. Копера І. С. Соціокультурна трансформація молодіжного середовища 

України в епоху глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 

наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Копера Ірина Сергіївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(5 назв). — 100 пр. — [2013-5107 А] УДК 316.346.32-053.6 

11871. Костромицька Г. В. Трансформація символічного простору міста : (на 

матеріалі Сімферополя) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культуро-

логії : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Костромицька Ганна Вадимівна ; 

Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-5322 А] УДК 316.7 

11872. Кравченко І. М. Ґенеза трудового потенціалу сучасного українського 

суспільства в умовах трансформаційних змін: соціально-філософські виміри : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. фі-

лософія та філософія історії" / Кравченко Інесса Миколаївна ; Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка, [Київ. ун-т туризму, економіки і права]. — Житомир, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2013-5639 А] УДК 316.42:331.522.4 

11873. Крамар Т. В. Індивідуальне у соціальній свободі особистості : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія 

та філософія історії" / Крамар Тетяна Вікторівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана 

Франка. — Житомир, 2013. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 

100 пр. — [2013-3865 А] УДК 316.61:316.37 

11874. Кузьмін В. В. Соціалізація сиріт у вищих навчальних закладах України: 

соціотехнологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 

наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Кузьмін Віктор Володимирович ; 

Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 150 пр. — [2013-5644 А] УДК 316.614:376-058.862](477) 

11875. Кулик М. А. Соціальна пам'ять як чинник формування територіальної 

ідентичності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 

22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Кулик Марія Анатоліївна ; Класич. приват. ун-т, 

[Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т"]. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-5645 А] УДК 316.613:159.95 

11876. Кухта М. П. Особливості життєвих стратегій випускників закладів загаль-

ної середньої освіти України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 

наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Кухта Мирослава Павлівна ; НАН 

України, Ін-т соціології. — К., 2013. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-3945 А] УДК 316.4:373.5.063 

11877. Литвиненко В. В. Стратегії збереження смислової компоненти журна-

лістського тексту в умовах трансформації в комунікаційній системі : (на прикл. ко-

рейс. медіа) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 

[спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Литвиненко Володимир Вікто-

рович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2013-4396 А] УДК 316.77(519.3) 

11878. Могдальова І. В. Особливості формування та розвитку маргінальних 

процесів у середовищі української інтелігенції : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Могдальова 

Ірина Валеріївна ; Класич. приват. ун-т, [Донец. держ. ун-т упр.]. — Запоріжжя, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2013-4554 А] 

 УДК 316.334 
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11879. Нестеряк Ю. М. Трансформація комунікаційного середовища у кон-

тексті сучасної медіаполітики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Нес-

теряк Юлія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — 

К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2013-4409 А] УДК 316.77 

11880. Піддубна Л. В. Інформаційна діяльність як засіб формування образу 

соціальної реальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Піддубна Лідія Валеріївна ; 

Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2013-5659 А] УДК 316.61 

11881. Розя Ю. Ю. Смертність в Україні: теоретико-соціологічний аспект : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та 

історія соціології" / Розя Юлія Юріївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 150 пр. — [2013-5668 А] УДК 314.14(477) 

11882. Рощин Д. Г. Смисложиттєва диспозиція особистості: теоретична інтер-

претація в межах постструктуралістського підходу в соціології : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / 

Рощин Дмитро Георгійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 120 пр. — [2013-5518 А] УДК 316.2 

11883. Рябчич Я. Є. Соціально-психологічні чинники пресуїцидальної пове-

дінки підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Рябчич Ярослав Євгенович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 

(8 назв). — 120 пр. — [2013-4755 А] УДК 316.624-053.6:616.89-008.441.44 

11884. Саратова Ю. М. Соціальний капітал в організаційних взаємодіях у 

просторі вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 

[спец.] 22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / Саратова Юлія Миколаївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15. — 

130 пр. — [2013-5523 А] УДК 316.354:378 

11885. Фролова О. В. Етнічні стереотипи як чинник структурування комуні-

кативного поля особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Фролова Ольга Ва-

силівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — К., 2013. — 16 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2013-4282 А] УДК 316.647.8(=11/=8):316.776 

11886. Чаусова Ю. А. Сімейний наратив як соціально-психологічний засіб 

конструювання подружніх стосунків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Чаусова 

Юлія Анатоліївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — К., 2013. — 16 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2013-5828 А] УДК 316.36 

11887. Чепурна Г. Л. Соціально-психологічні особливості перфекціонізму мо-

лоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 

"Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Чепурна Ганна Леонідівна ; Ін-т соц. та 

політ. психології НАПН України, [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4995 А]

 УДК 316.6:17.036.2-053.6 

11888. Шевченко А. С. Телерепортаж як інструмент інмутації сприйняття реаль-

ності засудженими : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. ко-
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мунікацій : [спец.] 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Шевченко Анна 

Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Запоріз. класич. 

приват. ун-т]. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (19 назв). — 100 пр. — 

[2013-4456 А] УДК 316.776.33:654.197:343.261-052 

11889. Шендеровський К. С. Інституціалізація комунікацій у сфері вирішення 

соціальних проблем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. ко-

мунікацій : [спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Шендеровський 
Костянтин Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — 

К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2013-4310 А] 

 УДК 316.77:304 

11890. Шопша О. Л. Особливості соціально-психологічного клімату театраль-
ного колективу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Шопша Олена Леонідівна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2013-5394 А] УДК 316.6:792 

11891. Шульга В. Д. Спільний учинок як механізм соціалізації учнівської мо-
лоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 

"Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Шульга Вікторія Дмитрівна ; Ін-т соц. та 

політ. психології НАПН України. — К., 2013. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-5397 А] УДК 316.6-057.874 

32 Політика 

На ступінь доктора 

11892. Агарков О. А. Соціально-політичний маркетинг як технологія управління 

соціальною сферою: концепція і механізми реалізації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Агарков 
Олег Анатолійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Вищ. навч. закл. "Відкритий 

міжнар. ун-т розв. людини "Україна"]. — Львів, 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 32—34. 

— 300 пр. — [2013-1282 А] УДК 32:005.5 

11893. Марченко Ю. В. Соціально-політичний вимір формування та функціо-
нування системи безпеки підприємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Марченко 

Юрій Васильович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. [при Президентові України]. — К., 

2013. — 33 с. — Бібліогр.: с. 28—30. — 100 пр. — [2013-5956 А] 
 УДК 32:351.824](477) 

11894. Семигіна Т. В. Політика охорони громадського здоров'я в Україні у 

контексті процесів глобалізації : (політол. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Семигіна Тетяна 

Валеріївна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, [Нац. ун-т 
"Києво-Могилян. акад."]. — К., 2013. — 44 с. — Бібліогр.: с. 35—41 (64 назви). — 

100 пр. — [2013-4953 А] УДК 32:614.2(477) 

На ступінь кандидата 

11895. Романенко О. В. Інтернет-комунікації в політичному розвитку Респуб-

ліки Польща : (політол. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Романенко 
Олена Валеріївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2013. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (30 назв). — 100 пр. — [2013-4947 А] 

 УДК 32.019.51:004.738.5](438) 
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11896. Шутов Р. В. Зовнішні інформаційно-психологічні впливи у процесах 

реалізації державної інформаційної політики : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Шутов Роман Вік-

торович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Міжнар. ун-т 

розв. людини "Україна"]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2013-6278 А] УДК 32.019.51(477) 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь доктора 

11897. Остапенко М. А. Політичний плюралізм як ціннісна основа демокра-

тичного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 

[спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Остапенко Марина Анатоліївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—32 

(44 назви). — 100 пр. — [2013-5193 А] УДК 321.7 

На ступінь кандидата 

11898. Гетьманчук П. М. Забезпечення ефективності політичного управління 

в Україні в умовах переходу до демократії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Гетьманчук Петро Ми-

колайович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. держ. ун-т внутр. справ М-ва 

внутр. справ України]. — Львів, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — 

[2013-4343 А] УДК 321.7(477) 

11899. Зорич О. О. Евристичний потенціал концепту гри в політологічному 

аналізі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 

"Теорія та історія політ. науки" / Зорич Оксана Остапівна ; НАН України, Ін-т політ. і 

етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2013. 

— 14 с. — Бібліогр.: с. 11—12. — 100 пр. — [2013-4056 А] 

 УДК 321:141.7 

11900. Тихонюк С. А. Особливості політичних конфліктів в умовах рефор-

мування політичної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : спец. 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Тихонюк Світлана Андріївна ; 

Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-4265 А] УДК 321.01:316.48 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь доктора 

11901. Луцишин Г. І. Політична інституалізація процесу національної консо-

лідації в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 

[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Луцишин Галина Іванівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2013. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 31—33. — 300 пр. — [2013-4134 А] УДК 323.1/.2(477) 

11902. Перегуда Є. В. Розвиток механізмів взаємодії центральних та місцевих 

органів виконавчої влади України в умовах суспільно-політичної модернізації : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та 

процеси" / Перегуда Євген Вікторович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького, [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—33 

(55 назв). — 100 пр. — [2013-5348 А] УДК 323.17:328.13 
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На ступінь кандидата 

11903. Буканов Г. М. Політична інституціоналізація ліберально-демократич-

ного руху в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Буканов Григорій Миколайович ; Східно-

укр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Відкритий міжнар. ун-т розв. людини 

"Україна"]. — Луганськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-5567 А]

 УДК 323:329.05(477) 

11904. Кройтор А. В. Демократизація внутрішньопартійної взаємодії як чин-

ник політичної трансформації в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Кройтор Артем Вікторо-

вич ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-5587 А] УДК 323.2(477) 

11905. Локтіонова Д. А. Електоральна поведінка громадян Південного регіону 

України в контексті виборчих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Локтіонова Дінара Анато-

ліївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Миколаїв. 

нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Одеса, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-4131 А] УДК 324(477.7) 

11906. Лубська В. В. Вестернізація як форма культурно-політичної експансії 

та засоби протидії їй в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : спец. 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Лубська Вікторія Володи-

мирівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Європ. ун-т]. — 

К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-5948 А] 

 УДК 323.1:316.653](477) 

11907. Марусик К. О. Роль інтелігенції в оновленні політичного режиму в 

період хрущовської "відлиги" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Марусик Костянтин 

Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-6081 А] УДК 323.25:323.39](47+57)"1950/1960" 

11908. Циркін І. М. Формування демократичної політичної культури особис-

тості в умовах трансформаційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Циркін Ігор 

Маркович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-6119 А] УДК 323.2:316.422 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

11909. Вонсович О. С. Україна в геополітичному просторі Європи: безпековий 

вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 

"Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Вонсович Олександр Сергійович ; 

НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2013. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2013-5295 А] УДК 327(477:4) 

11910. Гурінова О. М. Македонське питання в міжнародних відносинах 

1913—1920 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 
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"Всесвіт. історія" / Гурінова Оксана Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 

— Х., 2013. — 23 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2013-5063 А] УДК 327(497.17)"1913/1920" 

11911. Дворніченко Д. Ю. Європеїзація внутрішньої та зовнішньої політики 

Греції в контексті європейського інтеграційного процесу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та гло-

бал. розв." / Дворніченко Дарина Юріївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 

[2013-5437 А] УДК 327.7(495) 

11912. Дубей В. І. Розвиток українських міжнародних автомобільних переве-

зень 1991—2010 рр.: контекст євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Дубей Валентина Іванівна ; 

Нац. ун-т "Остроз. акад.", [Київ. славіст. ун-т]. — Острог (Рівнен. обл.), 2013. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4038 А] 

 УДК 327:656.13.073](477)"1991/2010" 

11913. Науменко М. І. Українсько-азербайджанські відносини на сучасному 

етапі (1991—2010 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Науменко Мирослава Іванівна ; Київ. славіст. ун-т. 

— К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2013-4791 А] 

 УДК 327(477:479.24)"1991/2010" 

11914. Ратніков М. І. Європейська політика США в контексті політичних транс-

формацій у ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 

23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Ратніков Максим Ігорович ; 

НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2013. — 19 с. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4946 А] УДК 327(73):061.1ЄС 

11915. Човган І. В. Євроінтеграційний контекст трансформації вищої освіти в 

Україні : (безпек. вимір) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Човган Ірина Валентинівна ; Нац. ін-т 

стратег. дослідж. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-6017 А] УДК 327:378](477) 

11916. Яковлєва І. В. Стратегічні напрями зовнішньої політики Республіки 

Польща в умовах демократичного транзиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / 

Яковлєва Ірина Вікторівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова]. — Одеса, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2013-5559 А]

 УДК 327.5(438) 

11917. Ястремська І. М. Ядерний вимір регіональної безпеки в Південній 

Азії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 21.03.03 

"Геополітика" / Ястремська Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2013. — 23 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4476 А] 

 УДК 327.5:623.454.8](5-13) 

329 Політичні партії та рухи 

329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь кандидата 

11918. Олійник Н. Ю. Громадсько-політична активність жінок як аспект ста-

новлення громадянського суспільства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Олійник Наталія 

Юріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 

2013. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-4412 А] 

 УДК 329.7-055.2(477) 

11919. Старченко М. В. Політична система радянської України та її транс-

формація в 20—30-ті рр. ХХ ст.: історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дис-

ципліни" / Старченко Марина Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмель-

ниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. 

обл.), 2013. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-3954 А] 

 УДК 329.15:930.1](477)"1920/1930" 

11920. Якименко Ю. В. Динаміка становлення партійної системи України : 

(безпек. вимір) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Якименко Юрій Віленович ; Нац. ін-т 

стратег. дослідж. — К., 2013. — 27 с. — Бібліогр.: с. 21—23. — 100 пр. — [2013-4464 А]

 УДК 329.05(477) 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

11921. Карпук А. І. Формування економічного механізму регулювання лісоко-

ристування на засадах сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 

середовища" / Карпук Анатолій Іванович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біо-

ресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—36 (45 назв). — 150 пр. — [2013-4072 А] УДК 330.15:630*6 

11922. Кульчицький Я. В. Економічні системи в умовах їх екологізації та гло-

балізації : (теорет.-методол. засади порівнял. аналізу) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / 

Кульчицький Ярослав Володимирович ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2013. 

— 40 с. : схеми. — Бібліогр.: с. 31—37 (59 назв). — 100 пр. — [2013-4108 А] 

 УДК 330.342:[502.11+339.9 

11923. Пенькова О. Г. Науково-методологічні засади розроблення стратегії 

соціально-економічного розвитку на довгострокову перспективу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Пенькова Оксана Георгіївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Н.-д. екон. ін-т 

М-ва екон. розв. і торгівлі України]. — К., 2013. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 29—32 (49 назв). — 100 пр. — [2013-3907 А] УДК 330.111.66(477) 

11924. Ящишина І. В. Соціалізація інноваційної економіки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Ящишина Ірина Володимирівна ; НАН України, Центр дослідж. наук.-

техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—37 (56 назв). — 100 пр. — [2013-4840 А] УДК 330.341.1:364.65 

На ступінь кандидата 

11925. Адвокатова Н. О. Управління інноваційною діяльністю взуттєвих під-

приємств в контексті забезпечення споживчої корисності туристичного продукту : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 

та упр. п-вами" / Адвокатова Надія Олександрівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 

2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-4561 А] УДК 330.341.1:685.34 

11926. Акулов М. В. Моделювання динаміки запасів підприємства в умовах 

нестаціонарного зовнішнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

номіці" / Акулов Микола Вікторович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 

[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 150 пр. — [2013-5561 А] УДК 330.46:339.144 

11927. Богуславська С. І. Формування та розвиток системи соціального інве-

стування в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Богуславська Світлана 

Іванівна ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Ун-т банк. справи Нац. банку України]. — 

Черкаси, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 

— 100 пр. — [2013-5888 А] УДК 330.322.3:332.145(477.46) 

11928. Бортницький В. А. Методи формування та реалізації державних 

інноваційних пріоритетів розвитку економіки України : (на прикл. фармац. галузі) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Бортницький Володимир Анатолійович ; Ін-т законодавства 

Верховної Ради України. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-5026 А] УДК 330.341.1:661.12 

11929. Вашай Ю. В. Макроекономічний аналіз системи економічної безпеки 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Вашай Юлія Володимирівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв) 

та в тексті. — 100 пр. — [2013-3992 А] УДК 330.101.541:351.863(477) 

11930. Веременко І. А. Моделі і методи прогнозування та державного регулю-

вання цін на ринку нафтопродуктів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в еко-

номіці" / Веременко Ірина Анатоліївна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т еко-

номіки та прогнозування НАН України", [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т"]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-4608 А] УДК 330.47+338.532.42](477) 

11931. Гончаренко Т. В. Механізм формування соціально орієнтованої рин-

кової економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гончаренко Тетяна Вікторівна ; 

Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-4689 А] УДК 330.342.146(477) 

11932. Громова О. Є. Мотиваційний механізм активізації інноваційно-інвести-

ційної діяльності підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Громова Ольга Євгеніївна ; Хмель-

ниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-4026 А] УДК 330.341.1:658.152 

11933. Калашнікова Х. І. Стратегічні напрями соціально-економічного ро-

звитку великого міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Калашнікова Христина 
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Ігорівна ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ім. О. М. Бе-

кетова]. — Черкаси, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-4656 А] УДК 330.111.66:332.1 

11934. Карпінський Р. Л. Управління інвестиційними ризиками підприємства 

в кризових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Карпінський Роман Леонідович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-4369 А] УДК 330.131.7:330.322 

11935. Кашпрук Ю. А. Інституційне регулювання банківської діяльності в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кашпрук Юлія Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Львів. комерц. акад. Центр. спілки спожив. т-в України]. 

— Ужгород, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 165 пр. — 

[2013-4370 А] УДК 330.837:336.71(477) 

11936. Кисла Н. В. Ефективність державних інвестиційних програм соціальної 

спрямованості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кисла Наталя Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Ужгород. нац. ун-т", [Ін-т регіон. дослідж. НАН України]. — Ужгород, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 200 пр. — [2013-5634 А] 

 УДК 330.322.02 

11937. Кожушко О. О. Адміністративно-правове регулювання порядку ство-

рення та діяльності благодійних організацій в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 

інформ. право" / Кожушко Олена Олегівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". 

— Запоріжжя, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4526 А]

 УДК 330.526.39:342.9](477) 

11938. Кондрат О. Б. Теорія господарства у науковій спадщині С. М. Булгако-

ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. 

теорія та історія екон. думки" / Кондрат Олександр Борисович ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5459 А] УДК 330.8:001](092) 

11939. Лесь А. В. Організаційно-економічні основи формування екологічних 

програм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 

"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Лесь Анас-

тасія Володимирівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Житомир. 

нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Рівне, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — [2013-4120 А] 

 УДК 330.15:502 

11940. Мельник Н. О. Економічний механізм активізації інноваційно-інвести-

ційної діяльності підприємств водного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Наталія Олександрівна ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашеви-

ча-Сагайдачного. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 

100 пр. — [2013-3898 А] УДК 330.341.1+330.322]:656.6.07 

11941. Новак О. В. Організаційно-економічне забезпечення вдосконалення ін-

новаційної діяльності будівельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Новак Олена 
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Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". 

— Дніпропетровськ, 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-4556 А] УДК 330.341.1:69 

11942. Огородник В. О. Стратегічне управління інвестиційними процесами в 

національній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Огородник Валерія Олегівна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [ДВНЗ "Закарпат. держ. ун-т"]. — Уж-

город, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — 

[2013-5187 А] УДК 330.322.54(477) 

11943. Пілевич Д. С. Механізм формування комплементарної інвестиційної 
політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пілевич Дмитро Станіславович ; Черні-

гів. держ. ін-т економіки і упр. — Чернігів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — Екз. деф.: текст на с. 7—14 не надрукований. — 140 пр. — [2013-
4938 А] УДК 330.322.02(477) 

11944. Скрипниченко В. В. Моделювання страхових ризиків в аграрній сфері 

економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

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

Віталій Владиславович ; НАН України, Держ., установа "Ін-т економіки та прогно-
зування НАН України". — К., 2013. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 

120 пр. — [2013-4628 А] УДК 330.47:631](477) 

11945. Смолич Д. В. Формування інноваційних кластерів прикордонних 

регіонів в умовах транскордонного співробітництва : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / 

Смолич Дарія Валеріївна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 130 пр. — [2013-4239 А] 

 УДК 330.341.1:339.92 
11946. Стельмащук Ю. А. Екологізація аграрного природно-виробничого 

капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 

"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Стельмащук 

Юрій Антонович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2013-4247 А] 
 УДК 330.15 

11947. Степаненко І. І. Організаційно-економічний механізм інвестування 

енергоефективної реконструкції житла підприємствами будівельного комплексу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Степаненко Інга Ігорівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-4248 А] УДК 330.322:69 

11948. Стичінська О. О. Інвестиційний розвиток держави в умовах податко-

вого реформування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Стичінська Олена Олександрівна ; 

Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-4589 А] УДК 330.322:351.71 

11949. Тарасенко О. О. Формування та використання інвестиційних ресурсів 
інституційними інвесторами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Тарасенко Олексій Олександрович ; 

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

(12 назв). — 100 пр. — [2013-4439 А] УДК 330.322:336.76](477) 
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11950. Усик М. К. Управління інноваційним потенціалом машинобудівного 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Усик Марія Костянтинівна ; Дніпропетров. ун-т ім. Альф-

реда Нобеля. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-6265 А] УДК 330.341.1:621 

11951. Химич О. В. Планування та регулювання інвестиційної діяльності на 

мезорівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Химич Оксана Володимирівна ; Львів. держ. фін. 

акад. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-4758 А]

 УДК 330.322.014(477) 

11952. Чайковська І. І. Моделі управління інтелектуальним капіталом проми-

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

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

Ігорівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). — 100 пр. — [2013-5827 А] УДК 330.4:005.336.4 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь кандидата 

11953. Афанасьєва І. А. Вплив інформаційних потоків на результати діяль-

ності водія в системі "водій – автомобіль – дорога – середовище" : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.04 "Ергономіка" / Афанасьєва 

Іветта Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Х., 2013. 

— 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5563 А]

 УДК 331.101.1:656.13 

11954. Бек У. П. Правове регулювання охорони праці в Україні: теоретичний 

аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Бек Уляна Павлівна ; НАН України, Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 15 с. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5842 А] УДК 331.45:34(477) 

11955. Войналович І. А. Освітні чинники підвищення конкурентоспромож-

ності робочої сили в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

Войналович Ірина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. 

ім. М. В. Птухи. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2013-3998 А] УДК 331.5:37](477) 

11956. Гребінська С. І. Соціально-економічні фактори мотивації персоналу 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гребінська Світлана Іванівна ; 

Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-4017 А] УДК 331.101.3 

11957. Дементьєв М. Ю. Формування та використання кадрового потенціалу 

підприємств аграрного сектору економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дементьєв Михайло 

Юрійович ; Бердян. ун-т менедж. і бізнесу, [Нац. ун-т біоресурсів і природокорис-

тування України "Крим. агротехнол. ун-т" Кабінету Міністрів України]. — Бер-

дянськ (Запоріз. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-5621 А] УДК 331.108:631.14(477.75) 
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11958. Дяконенко О. І. Забезпечення продуктивної зайнятості населення в 

умовах структурної трансформації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

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

політика" / Дяконенко Оксана Іванівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. 

дослідж. ім. М. В. Птухи. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2013-4041 А] УДК 331.526:330.341.4 

11959. Зайцев В. С. Підвищення ефективності організації праці верстатників 

на машинобудівному підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Зайцев Віталій Сергійович ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3858 А]

 УДК 331.103:621.9.022-051 

11960. Зірко О. В. Регулювання структурного безробіття на ринку праці : авто-

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

економіка праці, соц. економіка і політика" / Зірко Олена Володимирівна ; Харків. 

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

100 пр. — [2013-4692 А] УДК 331.57 

11961. Зозуля-Бахір І. Б. Зайнятість і ефективність використання праці жінок 

у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зозуля-Бахір Ірина 

Богданівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. 

— Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 120 пр. — 

[2013-4054 А] УДК 331.5-055.2:631.11 

11962. Коломієць О. О. Демографічні передумови забезпечення трудоре-

сурсної безпеки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Коломієць Олександра Олександрівна ; Нац. 

ін-т стратег. дослідж. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2013-4916 А] УДК 331.522.4:314.7(477) 

11963. Мостова І. О. Кіровоградський регіональний ринок праці та його вплив 

на розселення і міграції населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Мостова Ірина Олександ-

рівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5172 А] УДК 331.5:314.15](477.54) 

11964. Огородник Н. П. Формування та використання людського капіталу мо-

лоді в контексті забезпечення сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ого-

родник Надія Пилипівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природоко-

ристування та сталого розв. НАН України". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-3902 А] 

 УДК 331.101.262-053.6:330.34 

11965. Подра О. П. Інвестування розвитку людського капіталу в системі чин-

ників інформаційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Подра Ольга Павлівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2013-4830 А] 

 УДК 331.5:330.322 

11966. Ситник О. Ю. Активізація соціального партнерства у сфері про-

фесійного розвитку найманих працівників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і 

політика" / Ситник Оксана Юріївна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-5732 А] 

 УДК 331.107.5 
11967. Ткаченко І. О. Оцінка ризику та попередження випадків виробничого 

травматизму на підприємствах транспорту загального користування : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Тка-
ченко Ірина Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Донецьк, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5369 А] УДК 331.461:656.07 

11968. Черненок К. П. Розвиток національної системи пенсійного забезпечен-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Де-
мографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Черненок Катерина Петрівна ; 
Кіровоград. нац. техн. ун-т, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Кіровоград, 
2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-6014 А]
 УДК 331.25(477) 

332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  

Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

11969. Баришнікова Л. П. Довгострокове прогнозування та державне регулю-
вання сталого розвитку як підсистеми національної економіки України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. 
нац. госп-вом" / Баришнікова Льоля Петрівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 
2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (35 назв). — 100 пр. — [2013-6124 А]
 УДК 332.14:338.2(477) 

11970. Бухаріна Л. М. Стратегічні засади соціально-економічного розвитку 
регіону: програмно-цільовий підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Бухаріна 
Людмила Михайлівна ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Черкаси, 
2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36. — 100 пр. — [2013-4647 А] 

 УДК 332.146.2 
11971. Гнаткович О. Д. Методологія реформування економічних земельних 

відносин на засадах сталого розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони 
навколиш. середовища" / Гнаткович Оксана Дмитрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. 
лісотехн. ун-т України". — Львів, 2013. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 34—38. — 100 пр. — [2013-4010 А] УДК 332.3.021.8:631 

11972. Мартин А. Г. Регулювання ринку земель в Україні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокори-
стування та охорони навколиш. середовища" / Мартин Андрій Геннадійович ; Кабі-
нет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2013. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—38 (97 назв). — 100 пр. — [2013-3897 А]
 УДК 332.72.025.12(477) 

11973. Паньків З. П. Теоретико-методологічні проблеми землекористування 
Карпатського регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. 
наук : [спец.] 11.00.05 "Біогеографія та географія ґрунтів" / Паньків Зіновій 
Павлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 31—34 (41 назва). — 100 пр. — [2013-4194 А] УДК 332.3(477.8) 
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11974. Петрушевський Ю. Л. Методологія розвитку економіки житлово-ко-

мунального господарства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Петрушевський Юрій 

Люциянович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—33 (39 назв). — 100 пр. — [2013-4621 А] УДК 332.8(477) 

11975. Проскура В. Ф. Теоретико-методологічні засади формування та ре-

сурсного забезпечення економічної безпеки регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / 

Проскура Володимир Федорович ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Мукачів. держ. ун-т]. 

— Черкаси, 2013. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37. — 

100 пр. — [2013-5977 А] УДК 332.1:351.863.073.53 

11976. Хаджинов І. В. Системна трансформація старопромислових регіонів 

світової економіки в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Хаджинов 

Ілля Васильович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—36 (43 назви). — 100 пр. — [2013-4449 А] УДК 332.122-021.58(100):339.9 

На ступінь кандидата 

11977. Баланюк С. І. Господарства населення у системі розвитку сільських те-

риторій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Баланюк Сергій Іванович ; М-во аграр. політики 

та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-4484 А] УДК 332.1(477) 

11978. Білоус С. П. Регіональні проблеми розвитку малого підприємництва : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 

продуктив. сил і регіон. економіка" / Білоус Світлана Петрівна ; Черкас. держ. 

технол. ун-т. — Черкаси, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. 

— [2013-4644 А] УДК 332.1:334 

11979. Владимирова М. С. Інституційно-організаційне забезпечення фор-

мування та розвитку регіональних інноваційних систем : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. еко-

номіка" / Владимирова Марія Сергіївна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. 

Бекетова. — Х., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-3927 А] УДК 332.12:330.837 

11980. Германенко Л. М. Формування та розвиток продовольчої забезпече-

ності регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Германенко Людмила Миколаївна ; Чер-

кас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-5909 А] УДК 332.1:338.439.68](477) 

11981. Голубовський Г. П. Економіко-організаційні засади управління проце-

сами надання комунальних та індивідуальних послуг : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. еко-
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України". — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (12 назв) та в тексті. 

— 120 пр. — [2013-4641 А] УДК 336.71.025.13 

12012. Білай О. С. Управління проблемними кредитами у банках України : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Білай Ольга Сергіївна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т еко-

номіки та прогнозування НАН України", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гонча-

ра]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2013-4603 А]

 УДК 336.77(477) 

12013. Бондар Є. М. Фінансова безпека банківської діяльності в умовах гло-

балізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Бондар Євгеній Михайлович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4606 А] УДК 336.71.02 

12014. Васютинська Л. А. Видатки бюджету та оцінювання їх соціально-еко-

номічної ефективності за бюджетними програмами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Васютинська 

Людмила Анатоліївна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-3991 А] УДК 336.144(477) 

12015. Віннікова О. С. Податкове регулювання раціонального споживання 

енергоресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 
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спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Віннікова Ольга Сергіївна ; Харків. нац. 

екон. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. 

— [2013-4335 А] УДК 336.225.6:621.311 

12016. Вороніна Р. М. Організування первинного фінансового моніторингу в 

банківській системі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Вороніна Роксолана Михайлівна ; 

НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2013. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (27 назв). — 100 пр. — 

[2013-5047 А] УДК 336.71(477) 

12017. Гавриленко А. С. Децентралізація як модель державного регулювання 

національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гавриленко Анна Сергіївна ; Ін-т 

законодавства Верховної Ради України. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5049 А] УДК 336.14:352 

12018. Григоренко В. О. Бюджетно-податкове формування фінансового по-

тенціалу території : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Григоренко Валентин Олегович ; Львів. держ. фін. акад. 

— Львів, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-4690 А] УДК 336.14+336.221 

12019. Губа М. О. Митне оподаткування в системі регуляторного забезпечення 

економічної безпеки національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Губа Марія 

Олександрівна ; Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля, [Акад. мит. служби Ук-

раїни]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 

— 100 пр. — [2013-5914 А] УДК 336.24(477) 

12020. Долбнєва Д. В. Активізація банківського кредитування малого та се-

реднього підприємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Долбнєва Деніза Вадимівна ; 

Львів. держ. фін. акад. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 120 пр. — [2013-5070 А] УДК 336.77:334.012.6(477) 

12021. Жежерун Ю. В. Антикризове управління фінансовою стійкістю банків-

ської системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Жежерун Юлія Володимирівна ; Ун-т банк. справи Нац. 

банку України, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — К., 

2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2013-5922 А] 

 УДК 336.71:005.334 

12022. Жукевич О. М. Непряме оподаткування у системі регулювання еко-

номіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Жукевич Ольга Михайлівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 

— К., 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2013-4048 А]

 УДК 336.22.025.12 

12023. Завидівська О. І. Розвиток житлового іпотечного кредитування в Ук-

раїні в посткризовий період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Завидівська Ольга Ігорівна ; НАН 

України, Ін-т регіон. дослідж., [Ун-т банк. справи Нац. банку України]. — Львів, 

2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — 

[2013-4568 А] УДК 336.77:332.5](477) 
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12024. Заяць М. Я. Використання інструментів грошово-кредитної політики 

для регулювання економіки регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Заяць Марта Яремівна ; 

Харків. нац. екон. ун-т, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Х., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-5695 А]

 УДК 336.7:332.14 

12025. Калмиков О. В. Фінансове забезпечення розвитку малого підприєм-

ництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Калмиков Олег Валентинович ; Львів. 

держ. фін. акад., [Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди"]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. 

— 100 пр. — [2013-5791 А] УДК 336.5:334 

12026. Копилюк Н. Ю. Механізм реорганізації банків в умовах фінансової не-

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Копилюк Назар Юрійович ; НАН України, 

Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-4379 А] УДК 336.71:330.33 

12027. Крамаренко О. М. Роль банківського кредитування у розвитку судно-

будування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Крамаренко Оксана Марківна ; Одес. нац. 

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

100 пр. — [2013-4383 А] УДК 336.77:629.5](477) 

12028. Курганська Е. І. Механізм управління фінансовими ресурсами в си-

стемі казначейства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Курганська Елеонора Іванівна ; Одес. нац. екон. 

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

[2013-4109 А] УДК 336.14:336.717.18](477) 

12029. Куцик О. І. Система фінансового забезпечення розвитку малого під-

приємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Куцик Олександр Іванович ; ПВНЗ "Європ. 

ун-т". — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 120 пр. — 

[2013-4540 А] УДК 336.77:334 

12030. Малініна Н. М. Пряме оподаткування сільськогосподарських товарови-

робників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Малініна Наталія Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 130 пр. — [2013-5649 А] УДК 336.226:631.16 

12031. Марчук О. О. Стабілізація розвитку національної економіки на основі 

переорієнтації грошово-кредитної політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Марчук Олена 

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

2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2013-4146 А]

 УДК 336.76 

12032. Михайлов О. М. Формування податкової системи країни в контексті 

стратегії соціально-економічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Михайлов Олек-

сандр Миколайович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-4574 А] УДК 336.22(477) 
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12033. Молохова Я. О. Фінансова система як складова соціально-еконо-

мічного розвитку країни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Молохова Ярослава Олегівна ; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-4160 А] УДК 336.1(477) 

12034. Неклюдова Т. М. Управління бюджетуванням у банках : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Неклюдова Тетяна Миколаївна ; Львів. держ. фін. акад., [Ун-т банк. справи 

Нац. банку України]. — Львів, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6089 А] УДК 336.144:336.71 

12035. Поляруш І. М. Ризики кредитування сільськогосподарських підприємств 

банками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Поляруш Іван Михайлович ; Кабінет Міністрів України, 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 

економіки" Нац. акад. аграр. наук України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 130 пр. — [2013-3912 А] УДК 336.77:631.11 

12036. Проць Н. В. Бюджетна політика та інструменти її реалізації на місце-

вому рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Проць Наталія Василівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 

Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (36 назв). — 130 пр. — 

[2013-6184 А] УДК 336.1:332.1 

12037. Рубан Ю. В. Організаційні та економічні засади розвитку біржової 

ф'ючерсної торгівлі на ринку сільськогосподарської продукції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Рубан Юрій Володимирович ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Львів. нац. аграр. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України Кабінету Міністрів України]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-4584 А] УДК 336.764.2 

12038. Сидорович М. Я. Бюджетно-податкова політика в умовах трансформа-

ції економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Сидорович Марія Ярославівна ; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2013. — 19 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4233 А] УДК 336.142.3 

12039. Соломіна Г. В. Фінансовий механізм функціонування інститутів спіль-

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Соломіна Ганна Валеріївна ; НАН України, 

Ін-т економіки пром-сті, [Нац. гірн. ун-т]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2013-4242 А] УДК 336.531.2:330.322 

12040. Стеблецька Ю. І. Управління фінансовими ризиками в системі фінан-

сової безпеки суб'єктів підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Стеблецька Юлія Ігорівна ; 

Львів. держ. фін. акад. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-5252 А] УДК 336.02:658.15 

12041. Степанюк Є. В. Забезпечення фінансової стабільності в контексті регу-

лювання міжнародних потоків капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Степанюк Євген Ві-

талійович ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-4249 А] УДК 336.74:339.727 
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12042. Табенська Ю. В. Державний фінансовий контроль центральних органів 

виконавчої влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Табенська Юлія Володимирівна ; Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 

100 пр. — [2013-4257 А] УДК 336.1:342.51 

12043. Тимошенко А. О. Формування системи податкового контролю в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Тимошенко Андрій Олександрович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". 

— К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4263 А]

 УДК 336.225.673(477) 

12044. Фоменко Є. О. Сучасна стратегія діяльності комерційних банків Украї-

ни на міжнародному ринку фінансових послуг : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Фо-

менко Євген Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в тексті. — 100 пр. 

— [2013-4279 А] УДК 336.71:339.9 

12045. Шкляр А. І. Фінансові кризи на ринках, що розвиваються : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Шкляр Андрій Ігорович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та 

прогнозування НАН України". — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(18 назв) та в тексті. — 120 пр. — [2013-4674 А] УДК 336.76 

12046. Ярошенко М. С. Фінансове забезпечення розвитку регіонального іпо-

течного ринку нерухомості виробничого призначення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ярошенко 

Марина Сергіївна ; Ун-т банк. справи Нац. банку України, [Полтав. нац. техн. ун-т 

ім. Юрія Кондратюка]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 140 пр. — 

[2013-6035 А] УДК 336.77:332.2 

338 Економічне становище. Економічна політика. Управління  

та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

12047. Балашова Р. І. Туристичні підприємства на промисловій території: ме-

тодологічні основи їх економічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Балашова Раїса 

Іванівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [ПВНЗ "Донец. ін-т турист. 

бізнесу"]. — Донецьк, 2013. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—29 (63 назви). — 

100 пр. — [2013-3970 А] УДК 338.486.4 

12048. Бобров Є. А. Енергетична безпека в системі економічної безпеки дер-

жави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 21.04.01 "Екон. 

безпека держави" / Бобров Євгеній Анатолійович ; Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки 

та права "Крок". — К., 2013. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (64 назви). — 

100 пр. — [2013-4803 А] УДК 338.246.8 

12049. Романюк С. А. Формування та реалізація державної політики регіо-

нального розвитку : (теорія, методологія, практика) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Рома-

нюк Сергій Андрійович ; М-во екон. розв. і торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т. — К., 

2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (37 назв). — 100 пр. — [2013-5980 А]

 УДК 338.2:332.12 
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На ступінь кандидата 

12050. Бабаєв О. Ю. Управління прибутковістю виробництва м'яса свиней в 

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

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бабаєв Олександр Юрійо-

вич ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. 

В. Докучаєва. — Х., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 

— [2013-4721 А] УДК 338.314:631.11:636.4.033 

12051. Близнюк А. О. Оцінювання управління економічною безпекою під-

приємства : (на прикл. автотранспорт. п-в) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльн." / Близнюк 

Андрій Олександрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. 

автомоб.-дорож. ун-т]. — Луганськ, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-4645 А] УДК 338.47:656.1 

12052. Бунчук М. О. Удосконалення управління виробничими витратами в 

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

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бунчук Микола Олексан-

дрович ; 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"]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). 

— 100 пр. — [2013-5031 А] УДК 338.512:631.11 

12053. Воскресенська О. Є. Формування системи стратегічного маркетингово-

го управління на туристичних підприємствах в умовах ринкової невизначеності : 

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

та упр. п-вами" / Воскресенська Олена Євгеніївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — Примірник деф.: с. 2, 19 

не надруковано. — 100 пр. — [2013-6048 А] УДК 338.482.6:005.21 

12054. Гарматюк О. О. Діагностика та подолання кризових явищ на під-

приємствах з газопостачання та газифікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Олегівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Іва-

на Пулюя]. — Івано-Франківськ, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2013-5052 А] УДК 338.12:658.155 

12055. Геращенков А. С. Стратегічне управління розвитком логістичної інфра-

структури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Геращенков Артем Сергійович ; Донец. держ. ун-т 

упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2013-6133 А] УДК 338.49:005.21 

12056. Гончарова А. І. Механізм підтримки розвитку агросфери : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Гончарова Анастасія Іванівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [ДУ "Ін-т 

економіки та прогнозування НАН України"]. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2013-5058 А] УДК 338.436 

12057. Гулай О. С. Удосконалення соціально-економічної організації пільго-

вих залізничних перевезень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гулай Олена Сергіївна ; Укр. держ. 

акад. залізн. трансп. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 

— 100 пр. — [2013-4651 А] УДК 338.47:656.2.025.2 
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12058. Дудзяк О. А. Розвиток сільського туризму як фактор економічної актив-

ності населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дудзяк Оксана Антонівна ; Львів. держ. фін. акад., 

[Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики і продовольства України]. — Львів, 

2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 150 пр. — [2013-3856 А]

 УДК 338.48-53:63 

12059. Іванюк У. В. Формування стратегій фінансової діяльності туристичних 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Іванюк Уляна Василівна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [При-

карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 100 пр. — [2013-5927 А] УДК 338.486 

12060. Криворучко С. П. Моделювання процесів формування бізнес-стратегії 

підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 

"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Криворучко Світлана 

Петрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 

24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). — 100 пр. — [2013-5586 А] 

 УДК 338.45+330.45 

12061. Кузоваткін В. О. Формування і функціонування інформаційно-консуль-

тативної інфраструктури аграрного ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кузоваткін 

Володимир Олександрович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Жито-

мир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-5127 А] УДК 338.433:005.57 

12062. Лопатинська А. Ю. Стратегічне планування розвитку аграрного секто-

ра в умовах зміни клімату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лопатинська Анна Юріївна ; 

Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 150 пр. — [2013-5711 А]

 УДК 338.43:005.51 

12063. Неженець О. П. Організаційно-економічні засади розвитку підприємств 

бурякоцукрового підкомплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Неженець Оксана Петрівна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучає-

ва, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(18 назв). — 120 пр. — [2013-5964 А] УДК 338.43:664.12 

12064. Пивовар П. В. Формування та ефективність використання машинно-

тракторних парків сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття 

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

вар Петро Вікторович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. 

аграр. ун-т, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 150 пр. — [2013-4560 А] УДК 338.43:631.3 

12065. Ребар О. В. Державне регулювання розвитку територіальних систем : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Ребар Ольга Василівна ; М-во екон. розв. і торгівлі України, 

Н.-д. екон. ін-т. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 

100 пр. — [2013-5979 А] УДК 338.2:332.12 

12066. Ремізова І. А. Державне регулювання сукупного попиту на базі методо-

логії фінансового програмування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ремізова Інна Ана-

толіївна ; 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. — [2013-5515 А]

 УДК 338.242.4 

12067. Стукало А. В. Організаційно-економічні основи ефективного управлін-

ня вантажним вагонним парком в умовах реформування залізниць : автореф. дис. на 

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

Стукало Аліна Вікторівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2013. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 130 пр. — [2013-3955 А] 

 УДК 338.47:656.2 

12068. Хаванов А. В. Система економічної безпеки в умовах погашення дер-

жавної заборгованості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Хаванов Артем В'ячеславович ; Вищ. навч. 

закл. "Ун-т економіки та права "Крок". — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16. — 100 пр. — [2013-4836 А] УДК 338.246.8:336.27 

12069. Харченко Г. А. Агропродовольчий потенціал сільськогосподарських 

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

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Харченко Ганна Анатоліївна ; Кабінет Мініст-

рів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4284 А]

 УДК 338.439:631.11 

12070. Шевченко Т. В. Ефективний розвиток ринку продовольчої продукції з 

урахуванням глобалізації світової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шевченко 

Тетяна Володимирівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. 

нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 

— 100 пр. — [2013-4638 А] УДК 338.439:339.9 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

12071. Іляшенко А. Х. Теорія та практика прогнозування та планування націо-

нальної економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Іляшенко Анфіса Христофорівна ; 

Донец. держ. ун-т упр., [Класич. приват. ун-т]. — Донецьк, 2013. — 36 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 29—33 (38 назв). — 100 пр. — [2013-5087 А] 

 УДК 338.26/.27(477) 

12072. Кнейслер О. В. Новітня парадигма формування ринку перестрахування 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Кнейслер Ольга Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. 

— Тернопіль, 2013. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—30 (54 назви). — 150 пр. — 

[2013-6155 А] УДК 338.46:368.029](477) 

12073. Остафійчук Я. В. Формування системи управління сталим розвитком 

сфери послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Остафійчук Ярослав Васильович ; НАН 

України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН 

України". — К., 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (49 назв). — 100 пр. 

— [2013-3903 А] УДК 338.46.02(477) 
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На ступінь кандидата 

12074. Алмашій Я. І. Діагностика комплексної ефективності діяльності турис-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Алмашій Яніна Ігорівна ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-3963 А] УДК 338.486.2(477) 

12075. Вуйцик О. І. Державне регулювання інвестиційної діяльності в рекреа-

ційно-туристичному комплексі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Вуйцик Ольга 

Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-5048 А] 

 УДК 338.246:330.322:338.48(477) 

12076. Караїм О. А. Організаційно-економічні основи управління ландшафта-

ми природоохоронних територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 

середовища" / Караїм Ольга Анатоліївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористу-

вання, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Рівне, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-4368 А] 

 УДК 338.24:502.5(477-751) 

12077. Кириченко О. І. Вдосконалення економічного механізму управління 

транспортними системами в житлово-комунальній сфері : (на прикл. м. Харкова) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. 

продуктив. сил і регіон. економіка" / Кириченко Олександр Іванович ; Харків. нац. 

ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Х., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 18—20 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4522 А] УДК 338.47(477.54-25) 

12078. Кореновський О. В. Формування організаційно-економічного меха-

нізму управління сталим розвитком економіки України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Кореновський Орест Васильович ; Львів. держ. фін. акад., [Львів. регіон. ін-т держ. 

упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5798 А] УДК 338.24(477) 

12079. Коркоц О. М. Детінізація національної економіки в системі економіч-

ної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Коркоц Олександр Миколайо-

вич ; Чернігів. держ. ін-т економіки і упр., [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Чернігів, 

2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 140 пр. 

— [2013-4917 А] УДК 338.242.4(477) 

12080. Лапінський І. Е. Напрями детінізації господарської діяльності в сис-

темі економічної безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Лапінський Ігор Едуардович ; 

Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 120 пр. — [2013-5472 А] 

 УДК 338.24.02:343.37](477) 

12081. Лех І. А. Управління державним акціонерним капіталом у промислово-

му секторі економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лех Ірина Анатоліївна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-4544 А] УДК 338.2:334.722.8 
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12082. Литвин О. Я. Управління ресурсним забезпеченням суб'єктів госпо-

дарських відносин у галузі охорони здоров'я України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Литвин Ольга Ярославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2013-5139 А] 

 УДК 338.246:614](477) 

12083. Лукашина М. В. Державне регулювання інвестиційно-будівельної сфе-

ри України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лукашина Марина Володимирівна ; 

Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. — Чернігів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 140 пр. — [2013-4924 А] УДК 338.45:330.322.2](477) 

12084. Навка П. І. Регулювання розвитку фізичної культури і спорту в умовах 

ринкових трансформацій економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Навка Павло 

Ілліч ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4170 А] 

 УДК 338.246:796.078](477) 

12085. Паладі А. В. Регулювання ринку туристичних послуг в Україні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та 

упр. нац. госп-вом" / Паладі Альона Василівна ; Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. 

— Чернігів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 140 пр. — 

[2013-5811 А] УДК 338.487.025.12(477) 

12086. Сабіна Н. Ю. Державне регулювання економічного розвитку України 

шляхом соціалізації малого підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сабіна Наталя 

Юріївна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 100 пр. — [2013-5232 А] УДК 338.24:334.012.61-022.51](477) 

12087. Сторожук А. М. Організаційно-інституційні засади управління сталим 

розвитком національної економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сторожук Анна 

Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 120 пр. — [2013-4251 А] 

 УДК 338.24(477) 

12088. Штогринець Н. В. Розвиток форм господарювання в гірській зоні Карпат : 

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

упр. п-вами" / Штогринець Наталія Василівна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 120 пр. — [2013-5396 А] УДК 338.43(23.0:477.8) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини.  

Світова економіка 

На ступінь доктора 

12089. Височин І. В. Управління товарооборотом підприємств роздрібної 

торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 

"Економіка та упр. п-вами" / Височин Ірина Володимирівна ; Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (42 назви). — 100 пр. — 

[2013-5770 А] УДК 339.142:339.17 
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12090. Журба І. Є. Трансформація системи транскордонного співробітництва 

країн Центральної та Східної Європи в умовах розширеного Європейського Союзу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во 

і міжнар. екон. відносини" / Журба Ігор Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — К., 2013. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (58 назв) та в тексті. — 

100 пр. — [2013-4356 А] УДК 339.922:061ЄС 

На ступінь кандидата 

12091. Волков І. М. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємниць-

ких структур в системі світового господарства : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Вол-

ков Іван Миколайович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 21—22 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3999 А] УДК 339.9:334.72 

12092. Гринишин Г. М. Організація та ефективність зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гринишин Галина Миколаївна ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т, [Ін-т сіл. 

госп-ва Карпат. регіону НААН України]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2013-4020 А] УДК 339.5:338.43 

12093. Гричкоєдова М. В. Формування конкурентної стратегії авіакомпанії на 

світовому ринку авіаперевезень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гричкоєдова Марина 

Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2013-4023 А] УДК 339.137.2:656.7(100) 

12094. Грод А. М. Формування конкурентоспроможних підприємницьких струк-

тур в умовах меблевого виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Грод Андрій Михайлович ; 

Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-4507 А] УДК 339.137.2:684.4 

12095. Кицюк І. В. Управління конкурентоспроможністю національної еко-

номіки в регіональному вимірі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кицюк Ірина Василівна ; 

Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Ук-

раїнки]. — Рівне, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2013-4372 А]

 УДК 339.137.2(477) 

12096. Латишев К. О. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності 

продукції автобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Латишев Костянтин Олек-

сандрович ; ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т", [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла 

Остроградського]. — Донецьк, 2013. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 120 пр. — [2013-4392 А] УДК 339.137.22:621 

12097. Литвин А. Є. Бізнес-моделі ТНК на світовому ринку інформаційних 

технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Литвин Аліна Євгенівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-4125 А] УДК 339.9:004 

12098. Мішустіна Т. С. Конкурентоспроможність торговельної марки машино-

будівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мішустіна Тетяна Сергіївна ; Дніпро-

петров. ун-т ім. Альфреда Нобеля. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2013-4929 А] УДК 339.137:621 

12099. Поліванцев А. С. Вплив фіскальної політики на міжнародний торго-
вельно-економічний обмін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Поліванцев Андрій Сергійо-
вич ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18. — 110 пр. — [2013-5209 А] УДК 339.9:336.227 

12100. Попадинець Н. М. Розвиток внутрішнього ринку продукції лісової про-
мисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Попадинець Назарій 
Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Ін-т регіон. дослідж. 
НАН України]. — Ужгород, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 
(31 назва). — 100 пр. — [2013-5971 А] УДК 339.3:630*7](477) 

12101. Трудова М. Є. Технологічна спеціалізація країн ЄС в умовах глобальної 
конкуренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Трудова Марина Євгенівна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Х., 2013. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2013-6002 А] 

 УДК 339.137.2(4-6ЄС) 
12102. Цвігун Т. Б. Доларизація економіки України в умовах фінансових дис-

балансів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Цвігун Тарас Богданович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2013-4629 А] УДК 339.74(477) 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

12103. Балинська О. М. Семіотика права як філософсько-правова парадигма : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія 
права" / Балинська Ольга Михайлівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т 
внутр. справ. — Львів, 2013. — 32 с. — Бібліогр.: с. 23—29 (68 назв). — 100 пр. — 
[2013-4485 А] УДК 340.12 

12104. Богачова О. В. Теоретико-правові засади та практика законотворення : 
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" / Богачова Олена Вікторівна ; Ін-т 
законодавства Верховної Ради України. — К., 2013. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—36 
(47 назв). — 100 пр. — [2013-4604 А] УДК 340.134 

12105. Малишев Б. В. Цілеспрямованість правової системи: теоретико-мето-
дологічне 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" / 
Малишев Борис Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. 
— 33 с. — Бібліогр.: с. 27—31. — 150 пр. — [2013-4701 А] УДК 340.12 

На ступінь кандидата 

12106. Бакаєв Д. С. Концепція зловживання правом у правовій доктрині : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 



   

 
68 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Бакаєв Дмитро Сергійович ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5601 А] УДК 340.132(477) 

12107. Власенко В. П. Правова культура працівників міліції в сучасних 

умовах : (аксіол. 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" / Вла-

сенко Валерій Павлович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ Ук-

раїни. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3996 А]

 УДК 340.132.1:351.745 

12108. Вороніна Є. О. Правові засади організації карантинних установ Півдня 

України на прикладі Таврійської губернії (кінець XVIII — початок 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" / Вороніна Євгенія Олегівна ; Ін-т зако-

нодавства Верховної Ради України, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 

2013. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2013-5903 А]

 УДК 340.111.5:614.4(477.75)]"179/191" 

12109. Галустян О. А. Юридико-психологічна характеристика нейтралізації 

слідчим негативного психологічного впливу з боку допитуваних : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Га-

лустян Олена Аркадіївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5050 А] 

 УДК 340.6:343.132 

12110. Житарєв Є. В. Модельні нормативні акти в правовій сфері : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія 

держави і права; історія політ. і прав. учень" / Житарєв Євген Володимирович ; 

Міжнар. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2013. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5624 А] УДК 340.134 

12111. Задоєнко О. В. Кодифікація цивільного процесуального законодавства 

України у 1922—2012 рр. : (іст.-прав. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 

політ. і прав. учень" / Задоєнко Олексій Володимирович ; Ін-т законодавства Вер-

ховної Ради України. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 150 пр. — [2013-4730 А] УДК 340.134:347.9(477)"1922/2012" 

12112. Зінченко О. В. Юридичні конструкції як засіб пізнання правових явищ : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Зінченко Ольга 

Володимирівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5788 А] 

 УДК 340.1(477) 

12113. Кісь А. В. Судово-медична оцінка некротичних змін біологічних тканин 

шляхом використання сполук тетразолія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Кісь Андрій Володимирович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Хар-

ків. нац. мед. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 120 пр. — 

[2013-5635 А] УДК 340.6:616-002.4-091.8:547.79 

12114. Корнієнко І. В. Науково-юридична та педагогічна спадщина Є. В. Вась-

ковського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 
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"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Корнієнко Ірина 

Валеріївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4528 А] УДК 340.15(477)(092) 

12115. Костиря О. В. Філософсько-правові аспекти наукової спадщини Ф. В. Та-

рановського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.12 "Філософія права" / Костиря Олена Валиславівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2013. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-4093 А]

 УДК 340.12(477)"18/19"(092) 

12116. Котенко М. В. Системний спосіб тлумачення та його використання в 

судовій практиці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Ко-

тенко Микола Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2013-6157 А] УДК 340.132.6:347.9(477) 

12117. Котенко О. А. Право як регулятор суспільних відносин: теоретичні пи-

тання ефективності : 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 Олег Анатолійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецько-

го. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5799 А]

 УДК 340.1 

12118. Красніцький А. В. Українська державність 1917—1921 років в істо-

рико-правових дослідженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Красніцький Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-6294 А]

 УДК 340.15(477)"1917/1921" 

12119. Лебедєва О. В. Сутність держави та її типологія: теоретичні засади : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Лебедєва Олена В'ячеславівна ; 

Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-

кого НАН України]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 150 пр. 

— [2013-4116 А] УДК 340.12:321.01 

12120. Лосєва О. Ф. Визначення давності настання смерті методом інфрачер-

воної термометрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.25 "Суд. медицина" / Лосєва Ольга Федорівна ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького]. — К., 2013. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 

100 пр. — [2013-5648 А] УДК 340.62:616-036.88 

12121. Мочульська М. Є. Правова доктрина в континентальній правовій си-

стемі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Мочульська Марта 

Євгенівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-4166 А] УДК 340.132(477) 

12122. Муранова В. В. Філософсько-правові засади міграційної політики як 

чинника розвитку громадянського суспільства в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Муранова Віра 

Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-4969 А] 

 УДК 340.12:314.7](477) 
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12123. Пастушок Г. І. Комунітарне право Європейського Союзу: філософсько-
правовий вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.12 "Філософія права" / Пастушок Ганна Ігорівна ; М-во внутр. справ України, 
Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 
(19 назв). — 100 пр. — [2013-4558 А] УДК 340.12(4) 

12124. Угненко Т. В. Розвиток інституту народних засідателів радянської 
України: історико-правовий аспект (1917—1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 
політ. і прав. учень" / Угненко Тетяна Володимирівна ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Нац. 
ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2013-5753 А] УДК 340.15(477)"1917/1991" 

12125. Франків Л. С. Комунікативна взаємодія правоохоронних органів у 
філософсько-правовій діалогічно-прагматичній проекції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Франків Лілія 
Степанівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 
2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4595 А] 

 УДК 340.12 
12126. Хомко Л. В. Порівняльно-історичне дослідження міського права в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Хомко Леся Ва-
силівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. держ. ун-т внутр. справ М-ва 
внутр. справ України]. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 
100 пр. — [2013-6010 А] УДК 340.5(477)"11/18" 

12127. Шуляр В. О. Юридико-психологічна характеристика протиправних 
діянь, скоєних у стані сильного душевного хвилювання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Шуляр Віталій 
Орестович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5398 А] УДК 340.6 

12128. Яворський Б. І. Експертна оцінка молекулярно-генетичних індивідуа-
лізуючих систем на основі мікросателітних локусів геному людини, які використо-
вуються у судово-медичній практиці України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Яворський Борис Ігорович ; 
M-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
ка [та ін.]. — К., 2013. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 120 пр. — 
[2013-4460 А] УДК 340.64:577.213 

341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 

12129. Антипенко А. В. Конфліктологічний підхід у міжнародно-правовому 
регулюванні боротьби з тероризмом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Антипенко Анна Володимирівна ; Нац. 
ун-т "Одес. юрид. акад.", [Нац. авіац. ун-т]. — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-5882 А] УДК 341.4:343.326 

12130. Бєлогубова О. О. Правове регулювання праці моряків у міжнародному 
приватному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Бєлогубова Оксана Олександрівна ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. 
акад."]. — Одеса, 2013. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — 
[2013-5605 А] УДК 341.96:349.2 
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12131. Крулько І. І. Механізми адаптації національного законодавства до за-
конодавства Європейського Союзу : (досвід країн Центр. і Сх. Європи) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / 
Крулько Іван Іванович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2013. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 150 пр. — [2013-4102 А] 

 УДК 34(4-191.2+4-11+4-6ЄС) 
12132. Макарчук А. В. Правовий режим і юридичні наслідки перебування 

військових сил держав Четвертого союзу на території України у 1918 році : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права; історія політ. і прав. учень" / Макарчук Арсен Володимирович ; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-5151 А] УДК 341.3(4:477)"1918" 

12133. Мануїлова К. В. Міжнародна уніфікація норм про цивільну відпо-
відальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. про-
цес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Мануїлова Катерина Вікторівна ; Між-
нар. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2013. — 22 с. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2013-5650 А] УДК 341.96:347.51 

12134. Петренко П. Д. Банківські гарантії у міжнародному приватному праві : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Петренко Павло 
Дмитрович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва 
ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 150 пр. 
— [2013-4970 А] УДК 341.9 

12135. Плотніков О. В. Вплив міжнародних судових органів на фрагментацію 
міжнародного права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Плотніков Олексій Вікторович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 
акад.". — Одеса, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2013-5967 А]
 УДК 341.645:341.047 

12136. Хачатурян Т. Х. Кваліфікація злочинів за сучасним міжнародним пра-
вом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 
"Міжнар. право" / Хачатурян Тамара Хачатурівна ; НАН України, Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького, [Київ. ун-т права]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4597 А] УДК 341.48 

342 Державне право. Конституційне право.  

Адміністративне право 

На ступінь доктора 

12137. Абасов Г. Г. Гарантії прав місцевого самоврядування в Україні: питан-
ня конституційної модернізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 
наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Абасов Гафіс Гасан 
огли ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2013. — 40 с. — Бібліогр.: 
с. 33—37 (41 назва). — 100 пр. — [2013-4602 А] УДК 342.553(477) 

12138. Віхляєв М. Ю. Громадські об'єднання як суб'єкти адміністративного 
права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Віхляєв Михайло Юрійо-
вич ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Запоріз. нац. ун-т]. — Ірпінь (Київ. 
обл.), 2013. — 34 с. — Бібліогр.: с. 26—31 (43 назви). — 100 пр. — [2013-5044 А] 

 УДК 342.98(477) 
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12139. Ігонін Р. В. Адміністративно-правове забезпечення функціонування си-

стеми судів загальної юрисдикції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Ігонін 

Руслан Владиславович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. 

обл.), 2013. — 39 с. — Бібліогр.: с. 30—35 (51 назва). — 100 пр. — [2013-4364 А]

 УДК 342.9(477) 

12140. Лютіков П. С. Юридичні особи як суб'єкти адміністративного права : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. пра-

во і процес; фін. право; інформ. право" / Лютіков Павло Сергійович ; Відкритий 

міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2013. — 28 с. — 

Бібліогр.: с. 22—25 (41 назва). — 100 пр. — [2013-5481 А] УДК 342.922 

12141. Максакова Р. М. Конституційно-правові проблеми установчої влади в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02 

"Конституц. право; муніцип. право" / Максакова Руслана Миколаївна ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 27—34 (67 назв). — 150 пр. — [2013-6232 А] УДК 342.1:342.57](477) 

12142. Олійник О. В. Інформаційна безпека України: доктрина адміністра-

тивно-правового регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Олійник 

Олег Вікторович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2013. — 34 с. 

— Бібліогр.: с. 28—32 (38 назв). — 150 пр. — [2013-4826 А] 

 УДК 342.951:002.1](477) 

12143. Поляков С. Ю. Адміністративно-правові засади забезпечення закон-

ності та правопорядку у Збройних Силах України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 

право" / Поляков Станіслав Юрійович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава 

Мудрого". — Х., 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—35. — 100 пр. — [2013-5511 А]

 УДК 342.97:355.1(477) 

12144. Совгиря О. В. Конституційно-правовий статус Уряду в Україні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. 

право; муніцип. право" / Совгиря Ольга Володимирівна ; Ін-т законодавства Вер-

ховної Ради України. — К., 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—37. — 100 пр. — 

[2013-4240 А] УДК 342.51(477) 

На ступінь кандидата 

12145. Бабич О. М. Організаційно-правові засади децентралізації виконавчої 

влади в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Бабич Олександр Михай-

лович ; Нац. авіац. ун-т, [Київ. ун-т права НАН України]. — К., 2013. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5682 А] УДК 342.6(477) 

12146. Білорицький Г. О. Імплементація міжнародних стандартів прав люди-

ни в правовій системі Держави Ізраїль : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Білорицький Геннадій Олександрович ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-4487 А] УДК 342.72/.73(569.4) 

12147. Бодунов Є. Р. Публічне адміністрування іноземного інвестування в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Бодунов Євген Рудольфович ; Ін-т 
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законодавства Верховної Ради України. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-4605 А] 

 УДК 342.951:330.322(1-87)](477) 

12148. Бондаренко С. В. Адміністративно-правове регулювання діяльності ор-

ганізацій колективного управління в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. пра-

во" / Бондаренко Сергій Васильович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Ук-

раїна". — К., 2013. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 140 пр. — [2013-4491 А]

 УДК 342.95:347.72](477) 

12149. Бутирін Є. О. Земські дільничні начальники в державному механізмі 

Російської імперії в кінці ХІХ — на початку ХХ ст.: історико-правове дослідження : 

(на матеріалах укр. губерній) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Бутирін Євген Олександрович ; Маріупол. держ. ун-т, [Донец. держ. ун-т упр.]. — 

Маріуполь (Донец. обл.), 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2013-5895 А] УДК 342.922(477)"1861/1917" 

12150. Валуєва Л. В. Адміністративно-правовий статус морських портів Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Валуєва Людмила Василівна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Одес. нац. мор. акад.]. — Запоріжжя, 

2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2013-5609 А] 

 УДК 342.951:656.615](477) 

12151. Веклич В. О. Функція держави щодо забезпечення й захисту прав та 

свобод людини і громадянина : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія держави та права; історія політ. і прав. учень" / Веклич 

Владислав Олександрович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2013. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4805 А] 

 УДК 342.72/.73 

12152. Водоласкова К. Ю. Адміністративно-правове регулювання державних 

закупівель в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Водоласкова Ка-

терина Юріївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 

(21 назва). — 110 пр. — [2013-5614 А] УДК 342.951:35.073.53](477) 

12153. Дем'янчук Ю. В. Адміністративно-правові засади функціонування 

залізничного транспорту в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Дем'ян-

чук Юрій Вікторович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. 

обл.), 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-6215 А] 

 УДК 342.95:656.2](477) 

12154. Дозорець П. М. Контрольно-наглядова діяльність органів Державної 

податкової служби України у сфері обігу підакцизних товарів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 

право; інформ. право" / Дозорець Петро Миколайович ; М-во доходів і зборів Ук-

раїни, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2013. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3935 А] 

 УДК 342.9:336.226.331(477) 

12155. Зайцева І. О. Конституційно-правове забезпечення статутної нормо-

творчості у місцевому самоврядуванні в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Зай-

цева Ірина Олександрівна ; Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2013. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2013-5924 А] 

 УДК 342.4:352(477) 

12156. Казмірук О. В. Адміністративно-правовий статус податкової міліції 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Казмірук Олександр Віталійович ; 

Нац. авіац. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-5698 А] УДК 342.951:351.713.078.3](477) 

12157. Калашник Ю. В. Відповідальність за прояв неповаги до суду : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і про-

цес; фін. право; інформ. право" / Калашник Юлія Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 

100 пр. — [2013-4366 А] УДК 342.74 

12158. Качан В. В. Митне регулювання прикордонної торгівлі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; 

фін. право; інформ. право" / Качан Василь Васильович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-5452 А] УДК 342.9:339.543](477) 

12159. Кириленко Є. В. Правова кваліфікація адміністративного делікту: су-

часний стан і перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Кири-

ленко Євген Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 

2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5931 А] 

 УДК 342.9 

12160. Липко О. Ю. Правове регулювання механізму податку: зміст та скла-

дові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Липко Олег Юрійович ; Нац. ун-т 

"Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-5474 А] УДК 342.951:336.225](477) 

12161. Лобода А. М. Правова безпека особи в сучасній Українській державі : 

(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" / 

Лобода Андрій Миколайович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. 

— К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4572 А] 

 УДК 342.72(477) 

12162. Макарова З. С. Конституційно-правовий статус глави уряду: порів-

няльно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Макарова Зоріна Сергіївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-4821 А] УДК 342.511.05 

12163. Моргунов О. А. Адміністративно-спортивне право як підгалузь адмі-

ністративного права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Моргунов 

Олександр Анатолійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 

2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2013-4161 А] 

 УДК 342.951:796](477) 
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12164. Мордвін І. А. Адміністративні послуги податкових органів України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Мордвін Ігор Анатолійович ; Нац. авіац. 

ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(7 назв). — 100 пр. — [2013-5714 А] УДК 342.951:336.225.2](477) 

12165. Моряк-Протопопова Х. М. Галицьке намісництво: створення, структу-

ра і діяльність (1849—1918 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" / 

Моряк-Протопопова Христина Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-4164 А] 

 УДК 342.6(477.83/.86)"1849/1918" 

12166. Мудров А. А. Адміністративно-примусові повноваження митних орга-

нів та порядок їх реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Мудров 

Андрій Анатолійович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5497 А] 

 УДК 342.922:339.543](477) 

12167. Наджафгулієв Р. І. Адміністративно-правовий статус біженців і виму-

шених переселенців в Азербайджанській Республіці : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 

право" / Наджафгулієв Рафіг Іслам огли ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 120 пр. — [2013-5179 А] 

 УДК 342.951:342.715](479.24) 

12168. Нестеренко К. О. Адміністративно-правовий статус біженців в Украї-

ні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Нестеренко Катерина Олександрівна ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 

100 пр. — [2013-5501 А] УДК 342.95-054.73(477) 

12169. Нікончук А. М. Адміністративно-правове регулювання делегування повно-

важень органам місцевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Нікончук Андрій Михайлович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. 

— К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4825 А] 

 УДК 342.97:352 

12170. Павелків С. Р. Адміністративно-правовий статус органів публічної адмі-

ністрації у сфері житлово-комунального господарства України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. пра-

во; інформ. право" / Павелків Сергій Романович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-

ка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5877 А]

 УДК 342.97:351.778.5 

12171. Панфілов О. Є. Адміністративна відповідальність за корупційні право-

порушення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Панфілов Олег Єв-

генович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-5812 А] УДК 342.951:343.35](477) 

12172. Петришина-Дюг Г. Г. Проблеми правової інституціоналізації політич-

них партій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Петришина-Дюг Галина Григо-
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рівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федькови-

ча]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-6310 А] 

 УДК 342.4(477) 

12173. Петров С. В. Адміністративно-правове забезпечення реалізації права 

громадян на інформацію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Петров Сергій 

Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Донец. юрид. ін-т М-ва 

внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). 

— 100 пр. — [2013-4202 А] УДК 342.95:342.7](477) 

12174. Пуданс-Шушлебіна К. Ю. Суб'єкт владних повноважень як відповідач 

у справах адміністративної юрисдикції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Пуданс-Шушлебіна Крістіна Юрісівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, 

[Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-4214 А] УДК 342.98.08 

12175. Радзієвська В. В. Конституційний суд України в механізмі забезпечен-

ня прав і свобод людини і громадянина : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Радзієвська 

Вікторія Валеріївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2013. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5978 А] 

 УДК 342.565.2:342.7](477) 

12176. Скоробагатько М. А. Адміністративно-правове регулювання управлін-

ня експертно-криміналістичною службою органів Внутрішніх Справ України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і 

процес; фін. право; інформ. право" / Скоробагатько Максим Анатолійович ; Держ. 

НДІ М-ва внутр. справ України. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (17 назв). — 130 пр. — [2013-5246 А] УДК 342.951:343.9](477) 

12177. Софінська І. Д. Принцип субсидіарності у місцевому самоврядуванні 

країн Європейського Союзу та України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Софінська 

Ірина Дмитрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-4243 А] 

 УДК 342.553(4+477) 

12178. Тиріна М. П. Особливості функціонування та проблеми реалізації прав 

і свобод людини і громадянина нового покоління у сучасній державі : (на прикл. 

біологічних) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 

"Конституц. право; муніцип. право" / Тиріна Марина Петрівна ; Маріупол. держ. ун-т. 

— Маріуполь (Донец. обл.), 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 

— [2013-5999 А] УДК 342.72/.73(477) 

12179. Ткаченко О. О. Адміністративно-правове регулювання діяльності Управ-

ління державної охорони України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Тка-

ченко Олександр Олександрович ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України Кабінету Міністрів України]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4592 А] УДК 342.95:351.74](477) 

12180. Філоненко Т. М. Адміністративно-правовий примус в діяльності орга-

нів прокуратури України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Філоненко Тарас 

Михайлович ; Нац. авіац. ун-т, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-4447 А] УДК 342.95:347.963](477) 

12181. Чуприна О. В. Адміністративна відповідальність за порушення права 

на інформацію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Чуприна Олена 

Василівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-4454 А] УДК 342.9:347.121.2.03 

12182. Шевчук В. А. Адміністративно-правове регулювання матеріально-тех-

нічного забезпечення податкової служби України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 

право" / Шевчук Валерій Андрійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", 

[Нац. ун-т держ. податк. служби України М-ва доходів та зборів України]. — Запо-

ріжжя, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5836 А]

 УДК 342.951:336.22](477) 

12183. Юськів Н. В. Державна влада: філософсько-правове дослідження : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія 

права" / Юськів Наталія Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. 

ун-т внутр. справ, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2013. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4677 А] УДК 342.5:340.12 

12184. Яфонкін А. О. Адміністративно-правові заходи боротьби з корупцією 

серед державних службовців в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Яфонкін Анатолій Олексійович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь 

(Київ. обл.), 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-4477 А]

 УДК 342.95:343.35](477) 

12185. Яцик Т. П. Адміністративно-правові засади взаємодії податкових орга-

нів із засобами масової інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Яцик 

Тетяна Петрівна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Нац. ун-т держ. 

податк. служби України, Держ. податк. служба України]. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2013-4478 А] 

 УДК 342.95:[351.713:070](477) 

343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

12186. Абакумова Ю. В. Теорія співучасті в кримінальному праві України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Абакумова Юлія Вікторівна ; Кла-

сич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (37 назв). — 

150 пр. — [2013-4601 А] УДК 343.237(477) 

12187. Блажівський Є. М. Моніторинг протидії злочинності в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кри-

мінологія; кримін.-виконав. право" / Блажівський Євген Миколайович ; М-во внутр. 

справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2013. — 32 с. — Бібліогр.: 

с. 26—29 (34 назви). — 100 пр. — [2013-3924 А] УДК 343.8(477) 
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12188. Житний О. О. Кримінальне право України у міжнародно-правовому ви-

мірі: порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Житний 

Олександр Олександрович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. 

— Х., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (56 назв). — 100 пр. — [2013-3937 А] 

 УДК 343.2/.7(477):341 

12189. Кваша О. О. Співучасть у злочині: сутність, структура та відповідаль-

ність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кри-

мін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Кваша Оксана Олександрівна ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 27—33. — 100 пр. — [2013-4657 А] УДК 343.237 

12190. Кузнецов В. В. Кримінально-правова охорона громадського порядку та 

моральності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Кузнецов Віталій 

Володимирович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 

40 с. — Бібліогр.: с. 30—38. — 100 пр. — [2013-4817 А] УДК 343.34 

12191. Кулик О. Г. Злочинність в Україні: теорія і практика кримінологічного 

дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Кулик Олександр Геор-

гійович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — К., 2013. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 33—37 (43 назви). — 100 пр. — [2013-6072 А] УДК 343.97.01(477) 

12192. Наден О. В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання 

суспільних відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Наден Олена Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. 

справ, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — Х., 2013. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2013-5499 А] УДК 343.01 

12193. Сердюк П. П. Теорія кримінальної відповідальності в сучасному кри-

мінальному праві: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Сердюк Павло Павлович ; Класич. приват. ун-т. — Запо-

ріжжя, 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (32 назви). — 100 пр. — [2013-4624 А]

 УДК 343.222.05 

12194. Шевчук В. М. Теоретичні основи формування та реалізації тактичних 

операцій у криміналістиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-роз-

шук. діяльн." / Шевчук Віктор Михайлович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Яро-

слава Мудрого". — Х., 2013. — 46 с. — Бібліогр.: с. 34—43 (84 назви). — 100 пр. — 

[2013-5552 А] УДК 343.98 

На ступінь кандидата 

12195. Ануфрієва О. В. Відвід у кримінальному процесі України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Ануфрієва Ольга 

В'ячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 120 пр. — [2013-5681 А] УДК 343.13(477) 

12196. Арушанян К. К. Кримінально-процесуальна діяльність прокурора на 

стадії виконання судових рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-



   

 
79 

розшук. діяльн." / Арушанян Кристина Карленівна ; Генеральна прокуратура Украї-

ни, Нац. акад. прокуратури України. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). 

— 100 пр. — [2013-5008 А] УДК 343.163:343.152 

12197. Базярук І. М. Кримінологічна характеристика та запобігання контра-

банді в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Базярук Інна 

Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 

2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2013-5285 А] 

 УДК 343.359.3(477) 

12198. Балабко В. В. Кримінальна відповідальність медичних працівників за 

злочини проти життя та здоров'я особи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Балабко Валерія Валентинівна ; Генеральна Прокуратура України, Нац. 

акад. прокуратури України. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2013-4962 А] УДК 343.222:61 

12199. Білоконь М. А. Запобігання злочинності неповнолітніх: досвід країн 

Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Білоконь 

Марія Анатоліївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. пробл. злочинності 

ім. акад. В. В. Сташиса, [Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого"]. — 

Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-5016 А] 

 УДК 343.85-053.6(4-61ЄС) 

12200. Борисов Є. М. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним 

добувним промислом: кримінально-правова характеристика : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Борисов Євген Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15. — 100 пр. — [2013-4329 А] УДК 343.58 

12201. Василяка О. К. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з комер-

ційно цінною інформацією з обмеженим доступом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Василяка Олеся Костянтинівна ; М-во внутр. справ України, Держ. 

НДІ МВС України, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 130 пр. — [2013-4497 А] УДК 343.533 

12202. Галабала М. В. Розвиток науки кримінального права України в період 

після відновлення державної незалежності : (питання заг. частини) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кри-

мінологія; кримін.-виконав. право" / Галабала Маркіян Васильович ; М-во внутр. 

справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2013. — 17 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (10 назв). — 170 пр. — [2013-5296 А] УДК 343.2/.7(477) 

12203. Гонгало С. Й. Судова техніко-криміналістична експертиза документів: 

сучасні можливості дослідження та перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 

суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Гонгало Сергій Йосипович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-3930 А] УДК 343.983.2 

12204. Горбасенко П. В. Загальні положення методики розслідування торгівлі 

людьми : 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." / 

Горбасенко Павло Володимирович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", 

[Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2013. — 

22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2013-6137 А] 

 УДК 343.98:343.431 

12205. Гринь О. Д. Кримінальна відповідальність за неналежне виконання про-

фесійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту люди-

ни чи іншої невиліковної інфекційної хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Гринь Оксана Дмитрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-4021 А] УДК 343.618(477) 

12206. Грицюк А. Г. Незаконне відшкодування податку на додану вартість: 

кримінально-правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Грицюк Андрій Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Луган. держ. ун-т 

внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 150 пр. — [2013-4022 А] УДК 343.359.2(477) 

12207. Донченко О. І. Авторитет органів місцевого самоврядування як об'єкт 

кримінально-правової охорони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Донченко Олена Іванівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2013-4653 А] УДК 343.35 

12208. Дунаєва А. В. Діяльність слідчого щодо розшуку підозрюваного : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. про-

цес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Дунаєва Анна 

Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4654 А] УДК 343.102 

12209. Ємельянов М. В. Кримінально-правова характеристика шахрайства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Ємельянов Максим Вячеславович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, МВС України]. 

— К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-4042 А] 

 УДК 343.72 

12210. Іваненко Ю. Л. Віктимологічна профілактика злочинів, що вчинюють-

ся відносно осіб, які займаються бродяжництвом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Іваненко Юлія Леонідівна ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. 

держ. ун-т внутр. справ]. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 

— 150 пр. — [2013-5789 А] УДК 343.988 

12211. Іващенко О. В. Інформування учасників кримінального провадження : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. про-

цес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Іващенко Оксана 

Віталіївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4363 А] УДК 843.12/.13(477) 

12212. Калінін Р. С. Адміністративні процедури у виконавчому провадженні 

за законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
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наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Калінін 

Роман Сергійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2013. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4367 А] УДК 343.137 

12213. Кахнич Х. Р. З'єднаний процес як спосіб захисту прав потерпілого від 

злочину у кримінальному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; опе-

ратив.-розшук. діяльн." / Кахнич Христина Романівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-5700 А] УДК 343.13:343.122 

12214. Керімов А. З. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство, вчи-

нене з особливою жорстокістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Керімов Алік Замірович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. 

— Х., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2013-5454 А] 

 УДК 343.222:343.611](477) 

12215. Котова А. А. Інститут понятих у кримінальному провадженні України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Котова Анна 

Андріївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5111 А] УДК 343.12(477) 

12216. Котович О. Л. Охорона права на справедливий суд в Україні : (кримін.-

прав. та кримінол. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Котович 

Олександр Леонардович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. міжнар. ун-т]. 

— К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 130 пр. — [2013-4382 А] 

 УДК 343.36:343.85 

12217. Котюк О. І. Правомірність слідчих дій: умови визначення та засоби за-

безпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Котюк 

Олександр Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4098 А] УДК 343.132.03 

12218. Кочеров М. В. Відповідальність за незаконне збагачення : (кримін.-

прав. та кримінол. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Ко-

черов Михайло Вікторович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — К., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6067 А] 

 УДК 343.222:33.054.22-027.583 

12219. Кошевський В. С. Кримінально-правова характеристика ухилення від 

сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Кошевський Віталій Станіславович ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4099 А] УДК 343.359.2 

12220. Круль С. М. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування роз-

боїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / 
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Круль Святослав Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4385 А] 

 УДК 343.982.3+343.985](477) 

12221. Кудінов А. С. Особливості початкового етапу розслідування крадіжок 

нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 

суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Кудінов Антон Сергійович ; Класич. 

приват. ун-т, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка М-ва внутр. справ 

України]. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-4616 А] УДК 343.985:343.37 

12222. Легеза Л. А. Процесуальні та тактичні питання підтримання державно-

го обвинувачення у справах про хабарництво : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експер-

тиза; оператив.-розшук. діяльн." / Легеза Лариса Анатоліївна ; Акад. адвокатури 

України. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5135 А]

 УДК 343.133:343.352 

12223. Мартинишин Г. Р. Призначення покарання за сукупністю вироків: 

кримінально-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. пра-

во" / Мартинишин Галина Романівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т 

внутр. справ, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2013-5484 А] УДК 343.24:343.15](477) 

12224. Марчук А. І. Кримінологічні засади класифікації засуджених до позбав-

лення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Марчук Альона Ігорівна ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-4573 А] УДК 343.81:343.91](477) 

12225. Матвієвська Г. В. Заочне провадження 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." / 

Матвієвська Ганна Вячеславівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Муд-

рого". — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-6233 А]

 УДК 343.137(477) 

12226. Мирошниченко Н. М. Вікова осудність неповнолітніх у кримінально-

правовій доктрині України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Ми-

рошниченко Наталія Михайлівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2013-5493 А]УДК 343.222-

053.6(477) 

12227. Молдован Е. С. Морально-ідеологічні засоби запобігання і протидії ко-

рупції на державній службі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Молдован Ельвіра Степанівна ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. 

упр., [Хмельниц. ун-т упр. та права]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4158 А] УДК 343.35:35.08 

12228. Моргун О. С. Злочинність неповнолітніх як об'єкт кримінологічного 

дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
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12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Моргун Олек-

сандр Сергійович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-5875 А] УДК 343.915(477) 

12229. Орловський Б. М. Теоретичні і практичні основи кримінально-

правового регулювання обставин, що виключають злочинність діяння при захисті від 

суспільно небезпечного посягання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. пра-

во" / Орловський Богдан Михайлович ; Класич. приват. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова]. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-4620 А] УДК 343.228 

12230. Павлик Л. В. Диференціація кримінальної відповідальності за злочинні 

посягання у сфері економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Пав-

лик Людмила Василівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. 

— Львів, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5345 А]

 УДК 343.53(477) 

12231. Панчук О. В. Надання свідку правової допомоги у кримінальному про-

цесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / 

Панчук Оксана Вікторівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — 

К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4662 А] 

 УДК 343.13 

12232. Патюк С. О. Цілі і завдання сучасного кримінального судочинства Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кри-

мін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Патюк 

Світлана Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, [До-

нец. юрид. ін-т]. — К., 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — 

[2013-5719 А] УДК 343.13(477) 

12233. Півень А. В. Кримінологічна характеристика та профілактика вуличної 

насильницької злочинності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Півень Андрій Васильович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — 

К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2013-4828 А] УДК 343.9 

12234. Повзик Є. В. Правові наслідки визнання підозрюваним, обвинуваченим 

своєї вини : (порівнял.-прав. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльн." / Повзик Євген Вікторович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. 

України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). 

— 100 пр. — [2013-6239 А] УДК 343.144 

12235. Поліщук О. М. Приватноправові засади в кримінальному праві Украї-

ни: концептуальні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / По-

ліщук Олена Миколаївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 13—18 (45 назв). — 100 пр. — [2013-5600 А] УДК 343.211(477) 

12236. Приколотіна Ю. Л. Злочинне фізичне насильство, що чинять батьки щодо 

малолітніх та неповнолітніх дітей на ґрунті сімейних відносин : (кримінол. до-
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слідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Приколотіна Юлія Леоні-

дівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Луган. держ. ун-т 

внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — Х., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-5514 А] УДК 343.541-053.4/.6 

12237. Рунов В. Ю. Кримінально-правова охорона особи від незаконного при-

мусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Рунов Володимир Юрійо-

вич ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-5725 А] УДК 343.226 

12238. Савицька С. Л. Кримінально-процесуальні гарантії діяльності 

адвоката : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / 

Савицька Світлана Леонідівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. 

— К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5234 А] 

 УДК 343.121.4 

12239. Саковський А. А. Криміналістичні засади розслідування інсценувань 

злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / 

Саковський Андрій Анатолійович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. 

— К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5728 А] 

 УДК 343.98:343.222.2 

12240. Січковська І. В. Початковий етап розслідування сексуальних вбивств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Січковська 

Інна Віталіївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, [Львів. держ. 

ун-т внутр. справ]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-4625 А] УДК 343.611:343.541 

12241. Сотніченко В. С. Юридична особа як суб'єкт кримінальної відповідаль-

ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Сотніченко Володимир 

Степанович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — К., 2013. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-5250 А]

 УДК 343.222 

12242. Супрунова О. В. Уповноважений Верховної Ради України з прав люди-

ни як учасник кримінально-процесуальних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Супрунова Ольга Володимирівна ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, [Донец. юрид. ін-т]. — К., 2013. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5740 А] 

 УДК 343.13:342.7-051](477) 

12243. Татарнікова Т. О. Експертні дослідження апаратури цифрового звуко-

запису та цифрових фонограм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльн." / Татарнікова Тетяна Олександрівна ; М-во внутр. справ України, 

Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв) та в 

тексті. — 100 пр. — [2013-5256 А] УДК 343.983:681.85 
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12244. Телесніцький Г. Н. Кримінальна відповідальність за катування: 

порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. пра-

во" / Телесніцький Геннадій Никонович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2013-4261 А] УДК 343.24:343.255.5 

12245. Толокольніков С. В. Процесуальний статус юридичних осіб у криміналь-

ному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльн." / Толокольніков Станіслав Валерійович ; Акад. адвокатури України. — К., 

2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2013-4985 А] 

 УДК 343.13(477) 

12246. Тунтула О. С. Отримання доказів та форми їх представлення, оцінки та 

використання у кримінальному провадженні України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 

суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Тунтула Олександра Сергіївна ; Ген. 

прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, [Чорномор. держ. ун-т 

ім. Петра Могили]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — 

[2013-5265 А] УДК 343.985(477) 

12247. Турман Н. О. Відмова державного обвинувача від обвинувачення в суді 

першої інстанції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльн." / Турман Наталя Омелянівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. 

справ. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2013-4670 А]

 УДК 343.135(477) 

12248. Удод А. М. Кримінально-правова характеристика погрози або насиль-

ства щодо працівника правоохоронного органу : (ст. 345 КК України) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кри-

мінологія; кримін.-виконав. право" / Удод Андрій Миколайович ; М-во внутр. справ 

України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-5541 А] УДК 343.72 

12249. Фінагеєв В. О. Розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним досту-

пом до банківських рахунків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльн." / Фінагеєв Валерій Олександрович ; М-во внутр. справ України, 

Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 

100 пр. — [2013-5757 А] УДК 343.37:336.717.11 

12250. Цимбал Ю. Ю. Психологічні особливості кримінального провадження 

у формі приватного обвинувачення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Цимбал Юлія Юріївна ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2013-4290 А] УДК 343.95:343.133 

12251. Чеберяк П. П. Збирання й оцінка доказів за кримінальними проваджен-

нями про злочини в сфері економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльн." / Чеберяк Павло Петрович ; Акад. адвокатури України. — 

К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4994 А] 

 УДК 343.982 
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12252. Шапкін І. С. Кримінальна відповідальність за створення стійких зло-

чинних об'єднань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Шапкін Ігор 

Станіславович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Класич. 

приват. ун-т]. — Х., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-5550 А] УДК 343.341 

12253. Шемякін О. В. Протидія і запобігання корупційним злочинам у сфері 

службової та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право 

та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Шемякін Олег Володимирович ; Ген. про-

куратура України, Нац. акад. прокуратури України. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (8 назв). — 130 пр. — [2013-5838 А] УДК 343.85:343.353 

12254. Щериця С. І. Чинність кримінального процесуального закону : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. про-

цес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Щериця Світ-

лана Іванівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-5400 А] УДК 343.1 

346 Господарське право. Правові основи державного  

регулювання економіки 

На ступінь доктора 

12255. Матвєєв П. С. Теоретичні засади господарсько-правового регулювання 

інноваційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Матвєєв Петро Сергійович ; 

Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Нац. акад. внутр. справ]. — К., 2013. — 32 с. — 

Бібліогр.: с. 25—28 (35 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-6303 А] 

 УДК 346.512 

12256. Поєдинок В. В. Теоретичні проблеми регулювання інвестиційної діяль-

ності в Україні : (госп.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Поєдинок Валерія 

Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 30—33. — 100 пр. — [2013-6100 А] УДК 346.543:330.322](477) 

На ступінь кандидата 

12257. Бухтіярова І. О. Правове регулювання оподаткування нерухомості в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Бухтіярова Ірина Олександрівна ; 

Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 130 пр. — [2013-5032 А] 

 УДК 346.7:336.226.212.1](477) 

12258. Драпайло Ю. З. Правове регулювання господарських відносин у 

морських портах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Драпайло Юліан Зіновійович ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2013-5919 А] УДК 346.7:656.615](477) 

12259. Заруднєв Є. О. Правовий статус суб'єктів господарювання в Федера-

тивній Республіці Німеччина : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
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наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Заруднєв Євген Олего-

вич ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5081 А] УДК 346.2(430) 

12260. Куреза Т. В. Правове регулювання аудиторської діяльності: госпо-

дарсько-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Куреза Тетяна Василівна ; Нац. 

акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, 

[ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 150 пр. — [2013-4921 А] УДК 346.6 

12261. Петруненко Я. В. Господарсько-правові основи державних закупівель в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процесуал. право" / Петруненко Ярослав Вікторович ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 

100 пр. — [2013-5966 А] УДК 346.52:35.073.53](477) 

12262. Скрицька Н. А. Правове регулювання рекламної діяльності на теле-

баченні : (госп.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Скрицька Надія Анато-

ліївна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 

ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-6318 А] УДК 346.7:659.148 

12263. Черников Д. Л. Правові основи фінансування органів прокуратури в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Черников Дмитро Леонідович ; 

Держ. НДІ Міжнар. внутр. справ України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2013. — 21 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 130 пр. — [2013-4452 А] 

 УДК 346.62:347.963](477) 

347 Цивільне право 

На ступінь доктора 

12264. Голубєва Н. Ю. Зобов'язання у цивільному праві України: методо-

логічні засади правового регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 

приват. право" / Голубєва Неллі Юріївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. 

— 40 с. — Бібліогр.: с. 30—37. — 100 пр. — [2013-5432 А] 

 УДК 347.4(477) 

12265. Прилуцький С. В. Судова влада в умовах формування громадянського 

суспільства та правової держави в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / При-

луцький Сергій Валентинович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького НАН України]. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—32. 

— 150 пр. — [2013-5973 А] УДК 347.962:342.22](477) 

12266. Цимбалюк В. С. Кодифікація інформаційного законодавства України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. пра-

во і процес; фін. право; інформ. право" / Цимбалюк Віталій Степанович ; Нац. ун-т 

"Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", [Держ. НДІ М-ва внутр. справ 

України]. — Х., 2013. — 38 с. — Бібліогр.: с. 29—35. — 100 пр. — [2013-6268 А]

 УДК 347.83(477) 
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На ступінь кандидата 

12267. Арсірій М. В. Прокурорський нагляд за додержанням законів щодо за-

безпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та 

адвокатура" / Арсірій Максим Володимирович ; Нац. акад. прокуратури України. — 

К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5883 А] 

 УДК 347.963:614.3 

12268. Бабецька І. Я. Здійснення та захист переважних прав в корпоративних 

правовідносинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Бабецька Іванна Ярославівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефани-

ка]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 150 пр. — [2013-4961 А]

 УДК 347.191 

12269. Бажанов В. О. Договірні правовідносини в авторському 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" / Бажанов Валентин 

Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 200 пр. — [2013-4682 А] 

 УДК 347.78:347.44](477) 

12270. Василенко Ю. В. Організаційно-правові аспекти санації банківської 

установи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Василенко Юлія Василівна ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5035 А] УДК 347.734 

12271. Воробйов Р. А. Правовий статус Міністерства внутрішніх справ Украї-

ни як учасника бюджетного процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Во-

робйов Руслан Анатолійович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — 

К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4648 А] 

 УДК 347.73:336.14](477) 

12272. Галайденко Т. В. Гарантії незалежності суддів та їх реалізація в су-

часній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 

"Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Галайденко Тетяна Василівна ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-4340 А] УДК 347.962.6(477) 

12273. Гедзюк О. В. Правове регулювання бюджетних надходжень від опера-

цій з цінними паперами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Гедзюк Олена 

Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-6050 А] УДК 347.73:336.717.71 

12274. Гнатовська А. І. Правовий статус суб'єктів виконання місцевих бюд-

жетів за доходами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Гнатовська Альона 

Ільдусівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 24 с. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (29 назв). — 100 пр. — [2013-5431 А] УДК 347.73:336.14 

12275. Грищак С. В. Адаптація інформаційного законодавства України до норм 

Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Грищак Сергій 

Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2013. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4348 А] УДК 347.83:341.17 

12276. Губар О. С. Недопустимість зловживання правом 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" / Губар Олексій 

Сергійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. — 

К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 150 пр. — [2013-3932 А] 

 УДК 347.124(477) 

12277. Єфіменко Л. В. Правова охорона цивільних прав та інтересів у нота-

ріальній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Єфіменко Леонід Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 150 пр. — [2013-6146 А] 

 УДК 347.961 

12278. Жарікова О. Б. Експертна грошова оцінка предметів іпотеки при кре-

дитуванні в аграрному секторі економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Жарікова Олена Бо-

рисівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-4353 А] УДК 347.27:631.11 

12279. Закропивний О. В. Територіальність як принцип побудови системи 

судів загальної юрисдикції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Закропивний 

Олександр Васильович ; Акад. адвокатури України. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 100 пр. — [2013-5308 А] УДК 347.97/.99(477) 

12280. Зубрицький М. І. Здійснення прокурорського нагляду за додержанням 

законів при розслідуванні злочинів проти життя особи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвока-

тура" / Зубрицький Микола Іванович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. проку-

ратури України. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 

[2013-5926 А] УДК 347.958 

12281. Ізбаш О. О. Організаційні цивільні правовідносини, що виникають при 

здійсненні авторських прав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Ізбаш Олеся Олегівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4655 А] 

 УДК 347.77/.78 

12282. Іскендеров Е. Ф. Правозахисна діяльність органів прокуратури : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; 

прокуратура та адвокатура" / Іскендеров Ельчин Фірдовсі огли ; Нац. ун-т "Одес. 

юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-4365 А] УДК 347.963(477) 

12283. Калмикова Я. С. Докази та доказування в адміністративному судо-

чинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Калмикова Яна Сергіївна ; Нац. 

ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-5451 А] УДК 347.998.85(477) 
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12284. Кашкарьова О. В. Фінансово-правові засади публічного страхування в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Кашкарьова Олена Віталіївна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва 

внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). 

— 100 пр. — [2013-5633 А] УДК 347.73:364.3](477) 

12285. Козій І. С. Особливості провадження у справах щодо оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування у 

судовому порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Козій Ірина 

Сергіївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 23 с. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4659 А] УДК 347.956/.958:352.075](477) 

12286. Коломієць П. В. Правове регулювання спеціальних податкових ре-

жимів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Коломієць Павло 

Віталійович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2013. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5318 А] 

 УДК 347.73:336.22](477) 

12287. Компанейцев С. В. Деонтологічні засади діяльності адвокатів 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" / Компанейцев Сергій 

Вікторович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, [Відкритий міжнар. 

ун-т розв. людини "Україна"]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 

— 100 пр. — [2013-4089 А] УДК 347.965.3(477) 

12288. Кулина Ю. А. Договір страхування каско автотранспортних засобів 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" / 

Кулина Юрій Анатолійович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-4570 А] 

 УДК 347.764:368.2](477) 

12289. Курченко С. В. Договір постачання природним газом через приєднану 

мережу : (цивіл.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Курченко Сергій Віталійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ України, [Нац. 

ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого"]. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17 (8 назв). — 120 пр. — [2013-4110 А] УДК 347.44:622.692](477) 

12290. Кушнір І. М. Фінансово-правові аспекти регулювання житлового бу-

дівництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Кушнір Ігор Ми-

колайович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2013. — 21 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2013-4617 А] 

 УДК 347.73:332.83](477) 

12291. Мельник В. В. Людиномірність банківського права сучасної України: 

філософсько-правове осмислення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Мельник Вікторія Валеріївна ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. страв. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4823 А] УДК 347.734(477) 
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12292. Морозова О. М. Право інтелектуальної власності на виконання : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Морозова Ольга Миколаївна ; 

Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бур-

чака. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 150 пр. — [2013-4930 А]

 УДК 347.785 

12293. Мостова Н. В. Позов в адміністративному судочинстві : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; 

фін. право; інформ. право" / Мостова Наталія Володимирівна ; М-во внутр. справ 

України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-5173 А] УДК 347.921.2 

12294. Нікітіна А. П. Реалізація адміністративних повноважень органами ви-

конавчої влади України при припиненні юридичної особи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 

інформ. право" / Нікітіна Аліна Петрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т, 

[Класич. приват. ун-т]. — Запоріжжя, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 

100 пр. — [2013-5653 А] УДК 347.97(477) 

12295. Одегова Л. Ю. Цивільно-правове регулювання розрахунків з викорис-

танням Інтернет-банкінгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Одегова Людмила Юріївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 150 пр. — 

[2013-3949 А] УДК 347.747 

12296. Прокопанич Г. К. Використання спеціальних знань в господарському 

судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльн." / Прокопанич Галина Кризостанівна ; Акад. адвокатури України. — 

К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-4880 А] 

 УДК 347.998.8:346](477) 

12297. Саванець Л. М. Перехід прав за бездокументарними цінними папера-

ми: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Саванець Людмила Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-5233 А] УДК 347.728.3 

12298. Савич С. С. Цивільно-правова охорона комерційних позначень за зако-

нодавством України та Республіки Польща : (порівнял.-прав. аспект) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Савич Сергій Святославович ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-5726 А] УДК 347.73(477+438) 

12299. Скрипник В. Л. Захист інтересів власника при примусовому припинен-

ні права власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Скрип-

ник Володимир Леонідович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — 

К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2013-4237 А] 

 УДК 347.232 



   

 
92 

12300. Хмелевська Н. В. Теоретичні й нормативно-прикладні основи забезпе-

чення правової допомоги адвокатом в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / 

Хмелевська Наталя Володимирівна ; Акад. адвокатури України. — К., 2013. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2013-5374 А] УДК 347.965(477) 

12301. Черпіцька Л. Т. Правова охорона бюджетних відносин: фінансово-

правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Черпіцька Людмила Ти-

мофіївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 130 пр. — [2013-6199 А] 

 УДК 347.734 

348 Церковне право. Канонічне право. Релігійне право 

На ступінь кандидата 
12302. Мацелюх І. А. Джерела церковного права державного походження в 

Україні (Х — середина XVII 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" / Мацелюх Іванна Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2013-5164 А]

 УДК 348(477)"09/16" 

349.2 Трудове право 

На ступінь кандидата 
12303. Глинська-Кривонос С. О. Трудове законодавство України та сфера його 

чинності в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Глинська-Кри-

вонос Соломія Орестівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-5853 А] УДК 349.2(477) 

12304. Кохан М. С. Правові форми заохочення працівників в умовах ринкової 

економіки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Кохан Марина Сергіївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2013. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4533 А] 

 УДК 349.2 

12305. Макаренко Ю. В. Правове регулювання трудових відносин диплома-

тичних працівників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Макаренко Юлія Валеріївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 

— 100 пр. — [2013-5150 А] УДК 349.22:341.462.1 

12306. Марушева О. А. Поєднання централізованого та локального правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Маруше-

ва Олександра Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [НДІ прав. забезп. 

інновац. розв. Нац. акад. прав. наук України]. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-4400 А] УДК 349.2:331.31 
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12307. Новіков Д. О. Особливості правового регулювання праці медичних пра-
цівників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 
"Труд. право; право соц. забезп." / Новіков Денис Олександрович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2013. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4410 А] УДК 349.2 

12308. Приміч Д. В. Право на колективні переговори і укладення колективних 
договорів: міжнародні стандарти та законодавство України : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / 
Приміч Денис Володимирович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4579 А] 

 УДК 349.22:331.106](477) 
12309. Татарінов Р. В. Особливості правового регулювання захисту трудових 

прав та права на соціальне забезпечення працівників прокуратури : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. 
забезп." / Татарінов Роман Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — 
К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5998 А] 

 УДК 349.2/.3:343.163 
12310. Чудовський В. І. Теоретичні засади правового регулювання забезпе-

чення належних, безпечних і здорових умов праці в Україні : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. за-
безп." / Чудовський Вадим Ігорович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — К., 2013. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6200 А] 

 УДК 349.2(477) 
12311. Шапка О. В. Особливості правового регулювання праці молоді в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 
право; право соц. забезп." / Шапка Ольга Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-
лодимира Даля. — Луганськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 
— [2013-4635 А] УДК 349.2:331.1-053.67](477) 

12312. Шевчук З. І. Зміст та реалізація права на судовий захист за трудовим 
законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Шевчук Зося Ігорівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 140 пр. 
— [2013-5383 А] УДК 349.2(477) 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь кандидата 

12313. Аркатов Я. А. Правовідносини із загальнообов'язкового державного 
медичного страхування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Аркатов Ярослав Андрійович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2013-5007 А] УДК 349.3:368.9.06.031-027.557 

12314. Прийменко О. С. Правове регулювання відносин, що виникають у разі 
втрати годувальника : (в солідар. пенсійн. системі) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Прий-
менко Олександр Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. пед. 
ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-5217 А] УДК 349.3:364.642.8 
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349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь кандидата 

12315. Марахін Є. А. Правове забезпечення використання земельних ділянок 

за цільовим призначенням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Ма-
рахін Євген Анатолійович ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 

2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2013-5155 А] 

 УДК 349.414 

12316. Мураховська О. О. Правова охорона особливо цінних земель України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. 

право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Мураховська Олена Олек-

сандрівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України, [Акад. праці, соц. відносин і туризму Федер. профспілок України]. — К., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4706 А] 
 УДК 349.415(477) 

12317. Федотова О. С. Правовий режим земель річкового та морського транс-

порту України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 

"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Федотова Олександ-
ра Семенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2013-4987 А] УДК 349.41(477) 

349.6 Правові проблеми охорони навколишнього середовища. Еко-

логічне право 

На ступінь доктора 

12318. Барбашова Н. В. Регіон у правовому забезпеченні екологічної безпеки 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.06 
"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Барбашова Наталя 

Володимирівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2013. 

— 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33. — 100 пр. — [2013-5684 А] УДК 349.6(477) 

На ступінь кандидата 

12319. Коморна Л. М. Систематизація екологічного законодавства України: 

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" / 

Коморна Людмила Миколаївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Ін-т 

законодав. передбачень і прав. експертизи]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4781 А] УДК 349.6(477) 

12320. Шараєвська Т. А. Правове регулювання захисту територій і громадян 
за надзвичайних екологічних ситуацій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; 

природоресурс. право" / Шараєвська Тетяна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв) та в підрядк. прим. — 
150 пр. — [2013-5378 А] УДК 349.6(477) 

12321. Шоха Т. П. Правове регулювання екологічного страхування в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; 

аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Шоха Тетяна Петрівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-6274 А] УДК 349.6:368.17](477) 
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35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

На ступінь доктора 

12322. Письменний І. В. Формування та реалізація синергетичного потенціалу 

публічного управління в умовах суспільних трансформацій : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 

Письменний Ігор Володимирович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. 

— К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (44 назви). — 100 пр. — [2013-4663 А]

 УДК 35.07 

На ступінь кандидата 

12323. Акімов О. О. Формування психологічної готовності державних служ-

бовців до професійної діяльності в умовах євроінтеграції України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / 

Акімов Олександр Олексійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (15 назв). — 150 пр. — [2013-5281 А] УДК 35.085:159.9](477) 

12324. Аршава І. О. Державне управління розвитком нотаріату в умовах транс-

формації українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Аршава Інна Олек-

сандрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. 

ін-т держ. упр. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

150 пр. — [2013-5283 А] УДК 35.07:347.961](477) 

12325. Кернес Г. А. Механізми впливу регіональної еліти на державне управ-

ління України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кернес Геннадій Адольфович ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4735 А] 

 УДК 35.08:316.344.42 

12326. Колобов Ю. В. Державна служба як чинник забезпечення ефективності 

функціонування виконавчої влади в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Колобов Юрій Володими-

рович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-5104 А]

 УДК 35.08(477) 

12327. Корнута Л. М. Дисциплінарна відповідальність державного службовця 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Корнута Людмила Михайлівна ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-4529 А] УДК 35.086(477) 

12328. Кулик Г. Ю. Ризик-менеджмент в службовій діяльності посадових осіб 

митних органів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Кулик Галина Юріївна ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр., [Акад. мит. служби 

України]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). 

— 100 пр. — [2013-6228 А] УДК 35.08:339.543](477) 

12329. Луцький О. Ю. Імідж державної служби у контексті розвитку Україн-

ської держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
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[спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Луцький Олександр Юхимович ; Ін-т законодавства 

Верховної Ради України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2013. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2013-5147 А] 

 УДК 35.08:17.022.1](477) 

12330. Морозова Н. Г. Сучасний стан і тенденції розвитку зайнятості у сфері 

державної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Морозова Наталія Геннадіївна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-5341 А] УДК 35.08:331.5 

12331. Пермякова Л. Д. Механізм формування організаційної культури проект-

ного управління в органах публічної влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Пермякова Лариса 

Дмитрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. 

упр. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2013-6181 А] УДК 35.071.55 

12332. Поєдинок Я. А. Адміністративне провадження про визнання іноземного 

громадянина та особи без громадянства біженцем та особою, яка потребує додатко-

вого або тимчасового захисту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Поєдинок 

Ярослава Анатоліївна ; 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. — [2013-4203 А] УДК 35.077.7 

12333. Пушкар О. В. Гуманізаційний концепт державного управління в умо-

вах становлення соціальної, правової держави : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Пушкар 

Ольга Вадимівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. 

регіон. ін-т держ. упр. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-6315 А] УДК 35.076 

12334. Туча В. В. Удосконалення механізмів імплементації політичних рішень 

в державному управлінні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Туча Вікторія Володимирівна ; Акад. 

муніцип. упр. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-5752 А] УДК 35.075.2 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

12335. Антонов А. В. Формування державної політики сталого соціально-

економічного розвитку сільських територій як умова зростання якості життя сільсь-

кого населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Антонов Андрій Вячеславович ; Нац. ун-т 

вод. госп-ва та природокористування, [Акад. муніцип. упр.]. — Рівне, 2013. — 40 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 32—37 (50 назв). — 100 пр. — [2013-3923 А] УДК 351.823 

12336. Бабець І. Г. Стратегія економічної безпеки інтеррегіонального співро-

бітництва України в умовах євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Бабець Ірина Георгіївна ; 

Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 

(60 назв). — 100 пр. — [2013-5011 А] УДК 351.863(477):339.92(4) 
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12337. Биркович Т. І. Інноваційні механізми державного регулювання розвит-

ку енергетики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Биркович Тетяна Іванівна ; Нац. ун-т 

вод. госп-ва та природокористування, [Акад. муніцип. упр.]. — Рівне, 2013. — 36 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (47 назв). — 100 пр. — [2013-6206 А] 

 УДК 351.824.11(477) 

12338. Борисенко О. П. Формування державної зовнішньоекономічної полі-

тики України та механізми її реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Борисенко Ольга Петрів-

на ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 36 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 29—33 (48 назв). — 100 пр. — [2013-4886 А] УДК 351.82:339.56 

12339. Ворона П. В. Теоретико-методологічні засади організації місцевого са-

моврядування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Ворона Петро Васильович ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 27—33 (66 назв). — 100 пр. — [2013-5901 А] УДК 352.071(477) 

12340. Довгань В. І. Механізми державного управління в галузі ветеринарної 

медицини в Україні: проблеми та перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дов-

гань Валерій Іванович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 36 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 28—33 (41 назва). — 100 пр. — [2013-4773 А] УДК 351.779(477) 

12341. Жадан О. В. Механізми державного регулювання соціально-трудових 

відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Жадан Олександр Васильович ; Класич. 

приват. ун-т, [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України]. — Запоріжжя, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (46 назв). — 

100 пр. — [2013-6147 А] УДК 351.83 

12342. Кравченко М. В. Модернізація державної політики у сфері соціального 

захисту населення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кравченко Мілена В'ячеславів-

на ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 36 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 28—34 (52 назви). — 100 пр. — [2013-5117 А] 

 УДК 351.83/.84-048.35(477) 

12343. Линник С. О. Вплив держави на впровадження міжнародних стратегій 

у сфері охорони здоров'я України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук 

з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Линник Сергій Олек-

сандрович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2013. — 38 с. — 

Бібліогр.: с. 32—35 (31 назва). — 100 пр. — [2013-4121 А] УДК 351.773(477) 

12344. Міщенко Д. А. Розвиток механізмів державного регулювання інституцій-

ного середовища в сільськогосподарському комплексі України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Міщенко Дмитро Анатолійович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, 

[Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 

Миколаїв, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (50 назв). — 100 пр. — 

[2013-5169 А] УДК 351.823.1(477) 

12345. Орлов М. М. Державно-управлінська взаємодія регіональних органів 

виконавчої влади у сфері охорони правопорядку : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Орлов Ми-

кола Михайлович ; Акад. муніцип. упр., [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України]. — К., 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 

(51 назва). — 100 пр. — [2013-5656 А] УДК 353.9:351.74 

12346. Петроє О. М. Інституціоналізація соціального діалогу в державному 

управлінні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Петроє Ольга Михайлівна ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України. — К., 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (45 назв). 

— 100 пр. — [2013-5197 А] УДК 351.83/.84:331.105.6 

12347. Поживілова О. В. Наукове забезпечення державного управління ро-

звитком системи охорони здоров'я України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Поживілова Олена 

Володимирівна ; Класич. приват. ун-т, [Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України]. — Запоріжжя, 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—34 (31 назва). — 

100 пр. — [2013-6182 А] УДК 351.77(477) 

12348. Поспєлова Т. В. Державне управління людським розвитком в умовах 

трансформації українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Поспєлова Тетяна Ва-

димівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (40 назв). — 100 пр. — [2013-4209 А] 

 УДК 351:316.3/.4](477) 

12349. Рибачук В. Л. Формування та розвиток механізмів державного управ-

ління сферою житлово-комунальних послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Риба-

чук Валентин Леонідович ; Акад. муніцип. упр. — К., 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 27—33 (53 назви). — 100 пр. — [2013-4971 А] УДК 351.84:338.46 

12350. Суббот А. І. Адміністративно-правові засоби забезпечення особистої 

безпеки працівників правоохоронних органів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Суббот Анатолій Іванович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, М-во доходів і 

зборів України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2013. — 37 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (38 назв). 

— 100 пр. — [2013-4253 А] УДК 351.74:342.9](477) 

12351. Толкованов В. В. Інструменти забезпечення доброго врядування на 

місцевому і регіональному рівнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук 

з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Толкованов В'ячеслав Вік-

торович ; Класич. приват. ун-т, [Донец. держ. ун-т упр.]. — Запоріжжя, 2013. — 36 с. 

— Бібліогр.: с. 28—33 (52 назви). — 130 пр. — [2013-4835 А] УДК 352/353.07 

12352. Федорів Т. В. Управління репутацією органів державної влади : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механіз-

ми держ. упр." / Федорів Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Прези-

дентові України. — К., 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (42 назви). — 100 пр. 

— [2013-5542 А] УДК 351.07:17.022.1 

12353. Шарий В. І. Особливості реалізації органами місцевого самоврядування 

державної політики в умовах трансформації українського суспільства : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самовряду-

вання" / Шарий В'ячеслав Іванович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. 

— К., 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—34 (38 назв). — 100 пр. — [2013-4303 А]

 УДК 352.077:323.2 
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На ступінь кандидата 

12354. Андрусів Р. Р. Управління зовнішньою заборгованістю держави в сис-

темі фінансової безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Андрусів Роксолана Романівна ; 

Нац. ін-т стратег. дослідж., [Львів. комерц. акад. Центр. спілки спожив. т-в України]. 

— К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (29 назв). — 100 пр. — 

[2013-4482 А] УДК 351.863(477) 

12355. Анін В. А. Механізм формування та забезпечення зовнішньоеконо-

мічної безпеки держави як складової економічної безпеки національної економіки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Анін Владислав Анатолійович ; Донец. держ. ун-т упр. — 

Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-5881 А] УДК 351.863:339.9(477) 

12356. Архипенко І. М. Реформування державного управління аграрною сфе-

рою в Україні: світоглядні засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Архипенко Іван 

Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. 

ін-т держ. упр. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-6202 А] УДК 351.823.1(477) 

12357. Байрак С. О. Місцеве самоврядування в Республіці Польща: досвід де-

мократичної трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Байрак Сергій Олександрович ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-6204 А] УДК 352(438) 

12358. Батенчук М. М. Державний організаційно-правовий механізм забезпе-

чення майнових прав дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Батенчук Марія Михайлівна ; 

Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 

Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2013-3972 А]

 УДК 351:347.63](477) 

12359. Бедін С. В. Державне регулювання електроенергетичного ринку в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бедін Сергій Володимирович ; Класич. приват ун-т. 

— Запоріжжя, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-4765 А]

 УДК 351.824.11(477) 

12360. Берюх О. В. Формування державної політики у сфері поводження з від-

ходами виробництва та споживання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Берюх Олег Володимиро-

вич ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-4885 А] УДК 351.777 

12361. Бєлих Д. В. Адміністративна діяльність Державної автомобільної інс-

пекції МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Бєлих Дмитро 

Володимирович ; 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 (13 назв). 

— 100 пр. — [2013-3975 А] УДК 351.811(477) 
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12362. Білоус І. В. Механізми державного регулювання безпечного материн-
ства в Україні на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Білоус Ірина Вадимівна ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-5017 А] 

 УДК 351.77-055.26:353](477) 
12363. Бодун Т. І. Конфлікти в державно-управлінських відносинах України: 

технології попередження та розв'язання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бодун Тетяна Іва-
нівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-3982 А] УДК 351:316.48](477) 

12364. Вилгін Є. А. Модернізація механізмів державного регулювання іннова-
ційних процесів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Вилгін Євген Аркадійович ; 
Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Акад. муніцип. упр.]. — Миколаїв, 2013. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-5042 А] 

 УДК 351.82:330.341.1](477) 
12365. Волік Л. Г. Державний механізм формування системної компетентності 

співробітників органів прокуратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Волік Леонід Григорович ; 
Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. 
— 100 пр. — [2013-4337 А] УДК 351.759:343.163 

12366. Гордієнко О. М. Удосконалення механізмів державного управління 
капітальними інвестиціями на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Гордієнко 
Олександр Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. 
регіон. ін-т держ. упр. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). 
— 100 пр. — [2013-3850 А] УДК 353:336.14 

12367. Дмитрук П. М. Інституціоналізація механізму державного регулювання 
економічної безпеки Автономної Республіки Крим : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дмитрук 
Павло Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2013-4652 А] 

 УДК 351.863(477.75) 
12368. Дудка В. В. Розвиток державного управління охороною здоров'я Украї-

ни на місцевому рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дудка Володимир Володимирович ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-6145 А] УДК 351.77.071.2:352](477) 

12369. Євсюкова О. В. Організація діяльності представницьких органів місце-
вої влади в адміністративному районі України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Євсюкова 
Оксана Володимирівна ; Акад. муніцип. упр. — К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-5075 А] УДК 352(477) 

12370. Запорожець Т. В. Державні механізми запобігання та врегулювання етно-
політичних конфліктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Запорожець Тетяна Володимирівна ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-3889 А] 

 УДК 351.75:323.12](477) 
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12371. Клуб А. І. Державне регулювання соціально-економічного розвитку 

сільських територій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Клуб Андрій Іванович ; Акад. 

муніцип. упр. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-4967 А] УДК 353(477-22) 

12372. Коваленко В. М. Державне управління розвитком земельних відносин в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Коваленко Володимир Миколайович ; Класич. 

приват. ун-т, [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України]. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-4778 А] УДК 351.82(477) 

12373. Коваль В. І. Поліетнічність в Україні як об'єкт державного управління: 

теоретичний та історичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Коваль Володимир 

Іванович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. 

упр. — Одеса, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-4085 А] УДК 351:323.1](477) 

12374. Кожура Л. О. Адміністративно-правовий захист бездомних осіб і без-

притульних дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Кожура Людмила Олек-

сандрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-4088 А] 

 УДК 351.763:342.95](477) 

12375. Костенок І. В. Соціокультурні складові державного механізму сприян-

ня інституціоналізації місцевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Костенок 

Ігор Володимирович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 36 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 28—34 (47 назв). — 100 пр. — [2013-4918 А] 

 УДК 351.072.2:352 

12376. Кравченко В. В. Механізми управління державним сектором шкільної 

освіти США та їх адаптація для України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кравченко Вікторія 

Володимирівна ; Акад. муніцип. упр., [Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-4919 А] УДК 351.851 

12377. Литвин П. В. Формування системи державного впливу на ринок стра-

хових продуктів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Литвин Павло Вадимович ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-5140 А] 

 УДК 351.84:364.3](477) 

12378. Михайлик О. Г. Міліція Чернігівщини (1919—1940 рр.): історико-

правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Ми-

хайлик Олександр Григорович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — 

К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4552 А] 

 УДК 351.74(477.51)"1919/1940" 
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12379. Намчук В. А. Роль органів державного управління у формуванні та ро-

звитку соціальної держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Намчук Віктор Антоно-

вич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. 

— Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-4745 А] 

 УДК 351.84(477) 

12380. Онищенко Л. А. Державне регулювання ринку страхових послуг в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Онищенко Людмила Андріївна ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). 

— 100 пр. — [2013-6307 А] УДК 351.82:368 

12381. Полюшкін С. С. Управління сталим розвитком мегаполіса : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. са-

моврядування" / Полюшкін Сергій Сергійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президен-

тові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. — Дніпропетровськ, 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 150 пр. — [2013-4710 А] 

 УДК 352.078.3:711.433 

12382. Романець О. А. Розвиток державного регулювання аграрної сфери як 

умова гарантування продовольчої безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Романець 

Олена Анатоліївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Акад. муніцип. 

упр.]. — Рівне, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-6251 А] УДК 351.823:338.439 

12383. Солоненко І. І. Вплив Європейського Союзу на трансформаційні про-

цеси в країнах Центрально-Східної Європи та Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 

Солоненко Ірина Іванівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4974 А] 

 УДК 351:061.1ЄС 

12384. Харченко В. В. Удосконалення механізму державного управління інно-

ваційним розвитком вуглевидобувної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Харченко Віталій 

Віталійович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-4992 А] 

 УДК 351.82:622 

12385. Шевчук А. П. Адаптація європейського досвіду реалізації соціальних 

програм в Україні: державно-управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 

Шевчук Артур Петрович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2013-4308 А] УДК 351.84(477) 

12386. Шумік І. В. Організаційні засади корпоративного управління соціаль-

ним розвитком територіальних громад : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Шумік Ірина Володи-

мирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т 

держ. упр. — Дніпропетровськ, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

150 пр. — [2013-4800 А] УДК 351.84 
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355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні науки.  

Оборона. Збройні сили 

На ступінь доктора 

12387. Боляновський А. В. Іноземні військові формування у Збройних силах 

Німеччини (1939—1945 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Боляновський Андрій Валентинович ; НАН Украї-

ни, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав., [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Львів, 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (33 назви). — 100 пр. — 

[2013-5767 А] 

 УДК 355.318.2(430)"1939/1945" 

12388. Кузьмук О. І. Формування та еволюція Воєнної організації (сектору 

безпеки і оборони) України (1991—2012) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

військ. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Кузьмук Олександр Іванович ; М-во 

оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. — К., 2013. 

— 32 с. — Бібліогр.: с. 28—30 (23 назви). — 100 пр. — [2013-5324 А] 

 УДК 355.02(477)"1991/2012" 

На ступінь кандидата 

12389. Остапчук О. П. Протиповітряна оборона військ 1-го Українського 

фронту в операціях з визволення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Остапчук Олександр Петрович ; 

М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. — К., 

2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2013-5506 А] 

 УДК 355.48(477)"1943/1944" 

12390. Попадьїн В. В. Розвиток фізичних здібностей військовослужбовців 

військово-морських сил Збройних сил України у процесі фізичної підготовки : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та мето-

дика навчання" / Попадьїн Віталій Валерійович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка", [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Луганськ, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3952 А] 

 УДК 355.233.22 

12391. Хірх-Ялан В. І. Методика раціонального розташування підрозділів су-

хопутних військ на місцевості із застосуванням геоінформаційних технологій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 20.02.04 "Військ. 

географія" / Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2013-5275 А]

 УДК 355.47:004.942 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

На ступінь доктора 

12392. Москаленко О. В. Принципи соціального страхування в сучасних умо-

вах господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Москаленко Олена В'ячеславівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — 

К., 2013. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (35 назв). — 100 пр. — [2013-4405 А] 

 УДК 364.3 
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На ступінь кандидата 

12393. Ачкасова С. А. Оцінка стресостійкості страхових компаній : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Ачкасова Світлана Анатоліївна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2013-5564 А] УДК 368.025.4 

12394. Білак О. С. Організаційно-економічний механізм забезпечення діяль-

ності страхових компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Білак Ольга Сергіївна ; Буковин. держ. 

фін.-екон. ун-т. — Чернівці, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

150 пр. — [2013-4684 А] УДК 368.02 

12395. Забурмеха Є. М. Фінансово-організаційний механізм маркетинг-орієн-

тованої страхової компанії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Забурмеха Євгена Михайлівна ; Львів. 

держ. фін. акад., [Хмельниц. нац. ун-т]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-4729 А] УДК 368.03:339.138 

12396. Тарельник Н. В. Страховий менеджмент ризиків в аграрній сфері : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Тарельник Наталія В'ячеславівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики 

та продовольства України]. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(24 назви). — 130 пр. — [2013-5537 А] УДК 368.5.025.6 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.0 Основні види та принципи освіти 

На ступінь доктора 

12397. Безлюдний О. І. Соціально-педагогічні основи сімейного виховання в 

Сполучених Штатах Америки та Україні: порівняльний аналіз : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-

гогіки" / Безлюдний Олександр Іванович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельниць-

кого, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Черкаси, 2013. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 34—37 (36 назв). — 100 пр. — [2013-4323 А] 

 УДК 37.018.1(73+477) 

12398. Гордієнко-Митрофанова І. В. Психолого-педагогічні передумови розвитку 

ігротехнічної компетентності сукупного суб'єкта навчально-ігрової діяльності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психо-

логія" / Гордієнко-Митрофанова Ія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 

[Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2013. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 27—32 (46 назв). — 100 пр. — [2013-4015 А] 

 УДК 37.015.311:793.7 

12399. Дяченко М. Д. Теоретичні і методичні засади розвитку творчого потен-

ціалу майбутніх журналістів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Дяченко Марія Дмитрівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (46 назв). — 100 пр. — [2013-4566 А] 

 УДК 37.015.31:070.422 
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12400. Зеркаль М. М. Освіта етноменшин України: відродження та розвиток : 

(1990—2000-ті роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Зеркаль Микола Миколайович ; Донец. нац. ун-т, 

[Від-ня історії, філософії та права Президії НАН України]. — Донецьк, 2013. — 35 с. 

— Бібліогр.: с. 28—31. — 100 пр. — [2013-5787 А] 

 УДК 37.014.5:323.15](477)"1990/2000" 

12401. Коляда Н. М. Соціально-педагогічні засади розвитку дитячого руху в 

Україні (початок ХХ ст. — середина 30-х років ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" ; 

13.00.05 "Соц. педагогіка" / Коляда Наталія Миколаївна ; Держ. закл. "Луган. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка", [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Луганськ, 

2013. — 44 с. — Бібліогр.: с. 35—41 (67 назв). — 100 пр. — [2013-6289 А] 

 УДК 37.013.42(477)"19" 

12402. Невмержицька О. В. Розвиток аксіологічних ідей у вітчизняному 

освітньому просторі ХІХ — першої третини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Невмержицька Олена Василівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — 

Дрогобич (Львів. обл.), 2013. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 37—42 (54 назви). — 

100 пр. — [2013-5182 А] УДК 37(477)(091) 

12403. Рябова З. В. Теоретико-методологічні засади маркетингового управлін-

ня навчальною діяльністю інститутів післядипломної педагогічної освіти : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика 

упр. освітою" / Рябова Зоя Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. 

навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2013. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—35 

(72 назви). — 100 пр. — [2013-5670 А] УДК 37.046.07:005.95 

На ступінь кандидата 

12404. Балабай М. О. Розвиток навчально-виховних закладів військового про-

філю в Україні : (середина ХІХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Балабай Микола Олександрович ; Автоном. Республіка Крим, Республік. вищ. навч. 

закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). 

— 100 пр. — [2013-5012 А] УДК 37.091:355.23](477)"18/20" 

12405. Бендерець Н. М. Розвиток педагогічної майстерності вчителів у процесі 

підвищення кваліфікації в умовах дистанційного навчання : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Бендерець Наталія Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. 

"Ун-т менедж. освіти". — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2013-3846 А] УДК 37.091.12.018.43:005.963 

12406. Будаговська О. І. Філософсько-педагогічні погляди на проблеми освіти 

в педагогіці Росії (кінець ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Будаговська Олена Ігорівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", 

[Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Луганськ, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-3986 А] 

 УДК 37.013.73(470+571)"19/20" 

12407. Горбань Л. В. Формування готовності майбутніх соціальних праців-

ників до профорієнтаційної роботи з безробітною молоддю : автореф. дис. на здобут-
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тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Горбань Леся 

Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 25 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 20—23 (23 назви). — 100 пр. — [2013-4897 А] 

 УДК 37.091.12:36-051 
12408. Даниско О. В. Формування здорового способу життя особистості у на-

уково-педагогічній спадщині О. Д. Бутовського (1838—1917 рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Даниско Оксана Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 
вищ. освіти, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — К., 2013. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2013-5436 А] 

 УДК 37.015.311:613 
12409. Захарчук М. Є. Становлення та розвиток інклюзивної освіти у США : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педа-
гогіка та історія педагогіки" / Захарчук Мар'яна Євгенівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 2013. — 
17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5082 А] 

 УДК 37.04(73) 
12410. Кічула М. Я. Розвиток моніторингу якості освіти у навчальних закла-

дах Польщі (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-
гогіки" / Кічула Марія Ярославівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, 
[Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Дрогобич (Львів. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5098 А] 

 УДК 37.014.6:005.336.2](438)"1950/2013" 
12411. Лузан Л. О. Управління розвитком професійної компетентності вчи-

телів філологічних дисциплін у закладах післядипломної освіти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. 
освітою" / Лузан Людмила Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. 
навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(27 назв). — 100 пр. — [2013-6300 А] УДК 37.046:80 

12412. Максименко О. О. Організаційно-педагогічні засади професійно-орієнто-
ваного навчання іноземних мов у країнах Європейського Союзу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-
гогіки" / Максименко Оксана Олексіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. 
— К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2013-6301 А] УДК 
37.016:81'243](4-6ЄС) 

12413. Мартовицька Н. В. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування, у Великій Британії (друга половина ХХ — початок 
ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.05 "Соц. педагогіка" / Мартовицька Наталія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2013. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2013-4399 А] 

 УДК 37.013.42(410)"19/20" 
12414. Морозова М. Е. Організаційно-методичні засади управління професій-

ним розвитком науково-педагогічних працівників системи післядипломної педагогіч-
ної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 
"Теорія і методика упр. освітою" / Морозова Марина Едуардівна ; Нац. акад. пед. 
наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2013. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2013-4163 А] 

 УДК 37.091.12.046-021.68 
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12415. Олексієнко О. Г. Педагогічна спадщина Х. Д. Алчевської в оцінці віт-

чизняних науковців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Олексієнко Оксана Григорівна ; 

Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-4188 А] УДК 37.013(477)(092) 

12416. Павлова Г. В. Якість освіти: філософський вимір та контекстуальні 

особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 

09.00.10 "Філософія освіти" / Павлова Ганна Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Кабінет Міністрів 

України]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5194 А]

 УДК 37.013.73 

12417. Пасічник О. О. Формування професійних комунікативних умінь майбут-

ніх соціальних педагогів засобами навчальних тренінгів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Пасічник Олена Олексіївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 

[Хмельниц. нац. ун-т]. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-6180 А] УДК 37.013.42 

12418. Пєтухова І. О. Тестування в освіті України крізь призму розвитку пси-

холого-педагогічної науки (кінець ХІХ — перша третина ХХ століття) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Пєтухова Ірина Олексіївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т 

педагогіки Нац. акад. пед. наук України]. — Житомир, 2013. — 20 с. : табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-4937 А] УДК 37.091.26(477) 

12419. Полєвіков І. О. Педагогічні умови реалізації особистісно орієнтованого 

виховання учнів музичної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Полєвіков Ігор Олексійович ; 

Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Херсон. держ. ун-т]. — Умань (Черкас. обл.), 

2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2013-4204 А]

 УДК 37.018.54.015.31:78 

12420. Поплавська С. В. Самосвідомість цілісної особистості у соціальних 

контекстах освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Поплавська Сніжана Вадимів-

на ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2013. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 110 пр. — [2013-4578 А] 

 УДК 37.013.42:165.242.1 

12421. Попов О. А. Соціально-педагогічні технології роботи з делінквентною 

молоддю в Німеччині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Попов Олександр Анатолійович ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2013. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-5513 А] 

 УДК 37.013.42:316.346.32-053.6(430) 

12422. Сав'юк А. М. Просвітницько-педагогічна діяльність жіночих громад-

ських організацій на Півдні України у другій половині ХІХ — першій чверті ХХ сто-

ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Сав'юк Анна Миколаївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка, [Херсон. держ. ун-т]. — Тернопіль, 2013. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4226 А] 

 УДК 37:061.2-055.2](477.7)"18/19" 
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12423. Сеньків О. М. Спадщина К. Д. Ушинського в рецепції вітчизняних пе-
дагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 
"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Сеньків Ольга Михайлівна ; Дрогобиц. держ. 
пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2013. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-5240 А] УДК 37.091.4(477)(09) 

12424. Студенікіна В. П. Розвиток методичної компетентності вчителів ук-
раїнської мови в системі підвищення кваліфікації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Сту-
денікіна Вікторія Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Держ. 
закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-6260 А] УДК 37.018.46:811.161.2 

12425. Худзей О. О. Навчання профільних предметів у спеціалізованих школах 
з поглибленим вивченням іноземних мов в Україні (кінець ХХ — початок ХХІ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педа-
гогіка та історія педагогіки" / Худзей Олеся Омелянівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т 
ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2013-6011 А] УДК 37.018.54:81'243](477)"19/20" 

12426. Цюпак Ю. Ю. Формування здоров'язбережувальних знань та навичок 
молодших школярів дитячого притулку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Цюпак Юрій Юрій-
ович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки]. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2013-4293 А] УДК 37.018.3.016:796.011.3 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь кандидата 

12427. Жукова А. Г. Моделювання інноваційного розвитку навчального сере-
довища гімназії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.09 "Теорія навчання" / Жукова Алла Георгіївна ; Нац. акад. пед. наук України, 
Ін-т педагогіки. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 
100 пр. — [2013-5307 А] УДК 373.014.5 

12428. Кравчук Л. В. Навчання іноземних мов у загальноосвітній школі Ук-
раїни (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Кравчук Лілія 
Василівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2013. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (22 назви). — 100 пр. — [2013-5939 А] 

 УДК 373.016:811'243 
12429. Лобачук І. М. Екологічна освіта учнів загальноосвітніх закладів у 

Німеччині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 
"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Лобачук Інна Миколаївна ; ДВНЗ "Переяслав-
Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2013-5589 А] УДК 373.016:502/504](430) 

12430. Луців С. І. Шкільна драма у змісті навчання і виховання учнівської мо-
лоді в Україні (XVII—XVIII ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Луців Світлана Ігорів-
на ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2013. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5949 А] 

 УДК 373.091.33:792](477)"16/17" 
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12431. Прач В. С. Методика евристичного навчання математики в класах гу-

манітарного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Прач Вікторія Станіславівна ; Чер-

кас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-4424 А] УДК 373.016:51 

12432. Притюпа О. С. Краєзнавчі засади розвитку природничої освіти на Єли-

саветградщині (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-

гогіки" / Притюпа Олена Сергіївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка. — Кіровоград, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 

— [2013-5976 А] УДК 373.016:57.081.1](477.65)"18/19" 

12433. Ревінкель О. О. Релігійна освіта в середніх загальноосвітніх закладах 

нових федеральних земель Німеччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ревінкель Оксана 

Олександрівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковоро-

ди", [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2013. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4427 А] 

 УДК 373.013:2](430) 

12434. Тарасова Т. В. Соціально-педагогічні умови становлення і розвитку 

трудових об'єднань школярів в Україні (ХХ століття) : (автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання техно-

логій" / Тарасова Тетяна Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т пробл. 

виховання Нац. акад. пед. наук України]. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. 

— 100 пр. — [2013-5536 А] УДК 373.091.33-027.22 

12435. Хацаюк Н. С. Організаційно-педагогічні засади науково-методичної 

роботи в експериментальних навчальних закладах Автономної Республіки Крим : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. пе-

дагогіка та історія педагогіки" / Хацаюк Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки, 

молоді та спорту Автоном. Республіки Крим, Республік. вищ. навч. закл. "Крим. 

гуманіт. ун-т", [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Ялта, 2013. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-5272 А] 

 УДК 373.018.58(477.75) 

373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь доктора 
12436. Луценко І. О. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх вихо-

вателів до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкі-

льного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.08 

"Дошк. педагогіка" / Луценко Ірина Олексіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгомано-

ва. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (52 назви). — 100 пр. — 

[2013-6163 А] УДК 373.2.011.3-051 

На ступінь кандидата 
12437. Балацька Л. В. Організаційно-методичні основи покращення моторної 

функції дітей 3-5 років у процесі 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" / Балацька Лариса Василівна ; Львів. держ. ун-т 



   

 
110 

фіз. культури, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2013. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-5013 А] 

 УДК 373.2.016:796.012.1 

12438. Демчик К. І. Формування ціннісного ставлення до живопису у дітей 

старшого дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Демчик Катерина Іванівна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-4902 А] УДК 373.2.015.31:75 

12439. Кравець Н. С. Екологічне виховання шести-семирічних дітей у дошкіль-

них закладах сільської місцевості України (ІІ половина ХХ — початок ХХІ сто-

ліття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Кравець Надія Степанівна ; Дрогобиц. держ. пед. 

ун-т ім. Івана Франка, [Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте-

фаника"]. — Дрогобич (Львів. обл.), 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 

— 100 пр. — [2013-5114 А] УДК 373.2.015.31:502](477-22)"195/201" 

12440. Савченко М. С. Гендерне виховання дітей старшого дошкільного віку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і 

методика виховання" / Савченко Марина Сергіївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 

Тичини, [Хмельниц. гуманіт.-пед. акад.]. — Умань (Черкас. обл.), 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5235 А] 

 УДК 373.2.091 

373.3 Початкова школа 

На ступінь кандидата 
12441. Компаній О. В. Дидактичні засади формування читацьких інтересів мо-

лодших школярів в умовах інформаційного навчального середовища : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Ком-

паній Олена Вікторівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Комун. 

вищ. навч. закл. "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. обл. ради]. — Тернопіль, 

2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-

5105 А] УДК 373.3.026 

12442. Марко В. Ю. Духовне виховання дітей молодшого шкільного віку в 

недільних школах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Марко Вікторія Юріївна ; Тернопіл. нац. 

пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Тернопіль, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — 

[2013-4144 А] УДК 373.3.018.53 

12443. Образцова О. М. Формування творчих здібностей молодших школярів 

у процесі навчання ручної праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика труд. навчання" / Образцова Олена Мико-

лаївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Комун. вищ. навч. закл. 

"Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради]. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4185 А] 

 УДК 373.3.016:745/746 

12444. Півненко Ю. В. Формування фізичного здоров'я учнів у навчально-

виховному процесі початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Півненко Юлія Во-
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лодимирівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Запоріз. ін-т 

післядиплом. пед. освіти]. — Тернопіль, 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-5203 А] УДК 373.3.016:796 

12445. Роговець О. В. Громадянське виховання молодших школярів у взає-

модії сім'ї і школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Роговець Олена Володимирівна ; Уман. 

держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Ін-т пробл. виховання НАПН України]. — Умань 

(Черкас. обл.), 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-5225 А] УДК 373.3.015.31:17.022.1 

12446. Стасюк Л. П. Становлення і розвиток екологічного виховання молодших 

школярів у сільських малокомплектних школах Західної України (середина ХХ ст. — 

поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Стасюк Людмила Павлівна ; Жито-

мир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-4437 А] 

 УДК 373.3.018.51.015.31:502](477.7)"19/20" 

373.5 Середні школи 

На ступінь доктора 
12447. Боднар О. С. Теоретичні і методичні засади управління аналітико-

експертною діяльністю у сфері загальної середньої освіти регіону : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. осві-

тою" / Боднар Оксана Степанівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. 

закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—37 (44 назви). 

— 100 пр. — [2013-5022 А] УДК 373.5.014(477.84) 

12448. Кобернік С. Г. Дидактична система навчання географії в основній школі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Кобернік Сергій Георгійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова. — К., 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—38 (82 назви). — 100 пр. — 

[2013-5456 А] УДК 373.5.026:911 

На ступінь кандидата 

12449. Бала Т. М. Комплексна оцінка впливу вправ чирлідингу на фізичне 

здоров'я та рухову підготовленість школярів середніх класів : 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" / Бала Тетяна Михайлівна ; Харків. 

держ. акад. фіз. культури. — Х., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(8 назв). — [2013-4483 А] УДК 373.5.091.33:796 

12450. Балтремус В. Є. Педагогічні засади соціалізації старших підлітків де-

мократичних шкіл Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Балтремус Володимир Євге-

нійович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2013. — 

20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5602 А]

 УДК 373.5.091.12:316.61-053.6](4) 

12451. Богачик М. С. Розвиток інформатичної компетентності старшоклас-

ників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі навчання гуманітарних пред-

метів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 
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"Теорія навчання" / Богачик Марина Сергіївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володи-

мира Гнатюка, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3981 А] УДК 373.5.016:004 

12452. Грегоращук Ю. В. Організація професійної підготовки в старшій школі 

США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
"Теорія і методика проф. освіти" / Грегоращук Юлія Володимирівна ; Тернопіл. нац. 

пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-6212 А] УДК 373.5.091.2.016(73) 

12453. Дзюбенко Н. М. Педагогічні умови формування економічної культури 

старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Дзюбенко Наталія Миколаївна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-5575 А] УДК 373.5.015.311:33 

12454. Красовський О. С. Дидактичні засади конструювання електронного 
підручника з природничих предметів для старшої школи загальноосвітніх навчаль-

них закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.09 "Теорія навчання" / Красовський Олексій Сергійович ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т педагогіки. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-6295 А] УДК 373.5.091.64:004:5 
12455. Матузова І. Г. Екологічне виховання особистості старшокласника в 

умовах профільного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Матузова Ірина Григорівна ; 

Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Донец. нац. ун-т]. — Луганськ, 
2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-3872 А]

 УДК 373.5.015.31:502 

12456. Поведа Т. П. Формування пізнавальної самостійності старшокласників 

у процесі навчання фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Поведа Тетяна Петрівна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2013-5206 А] 

 УДК 373.5.016:53 

12457. Погоріла А. І. Формування творчої особистості старшокласників у 
історії вітчизняної школи другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Погоріла Анна Ігорівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — 

Дрогобич (Львів. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2013-5969 А] УДК 373.5.015.31(477)"1950/2000" 

12458. Покатілова О. О. Методика навчання старшокласників культурологіч-

ного аналізу на уроках світової літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Покатілова Олена 

Олександрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 
2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-6312 А]

 УДК 373.5.016:821(100).09 

12459. Романчук О. М. Економічна підготовка учнів 5—9 класів у процесі 

вивчення основ сільськогосподарської праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання технологій" / Ро-

манчук Олександр Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т 

педагогіки НАПН України]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-4949 А] УДК 373.5.016:33](477-22) 



   

 
113 

12460. Фогель Т. М. Виховання культури міжетнічних стосунків підлітків у 

процесі позакласної роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Фогель Тетяна Миколаївна ; Тер-

нопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. 

ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Тернопіль, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2013-6115 А] 

 УДК 373.5.091.321:316.455 

12461. Шевчук П. Г. Методика навчання програмування учнів класів техноло-

гічного профілю на основі використання мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шевчук Петро 

Георгійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т інформ. технологій і засобів 

навчання Нац. акад. пед. наук України]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16. 

— 100 пр. — [2013-5837 А] УДК 373.5.016:004.431 

12462. Шумигай С. М. Розвиток пізнавального інтересу учнів основної школи 

до вивчення математики засобами історії науки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шумигай 

Світлана Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 130 пр. — [2013-6025 А] УДК 373.5.016:51]:001(091) 

374 Позашкільна освіта й підготовка. Подальша освіта.  

Самоосвіта 

На ступінь доктора 

12463. Савченко Н. С. Теорія і практика позашкільної освіти молоді в Польщі 

(остання чверть ХІХ століття — середина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Савченко Наталія Сергіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Кірово-

град. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Черкаси, 2013. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 33—38 (42 назви). — 100 пр. — [2013-4224 А] 

 УДК 374(438)"18/19" 

376 Освіта, навчання, підготовка особливих груп  

осіб. Спеціальні школи 

На ступінь доктора 

12464. Савінова Н. В. Теорія і практика корекції мовленнєвої діяльності у до-

шкільників з тяжкими порушеннями мовлення : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Савінова Наталія Воло-

димирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Су-

хомлинського]. — К., 2013. — 42 с. : табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (46 назв). — 100 пр. 

— [2013-5727 А] УДК 376-056.264 

На ступінь кандидата 

12465. Костенко Т. М. Особливості формування пізнавальної активності у 

слабозорих дошкільників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Костенко Тетяна Миколаївна ; Ін-т спец. 

педагогіки НАПН України. — К., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 

— 100 пр. — [2013-5321 А] УДК 376-056.26-053.4 
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377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь доктора 

12466. Сергеєва Л. М. Теоретико-методичні основи управління розвитком 

професійно-технічного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Сергеєва Лари-

са Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. 

освіти". — К., 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37 (70 назв). — 100 пр. — 

[2013-4230 А] УДК 377.07 

На ступінь кандидата 
12467. Борбич Н. В. Формування соціальної компетентності студентів педаго-

гічних коледжів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.05 "Соц. педагогіка" / Борбич Наталія Віталіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2013. — 22 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 18—20 (28 назв). — 100 пр. — [2013-3925 А] 

 УДК 377.8.035 

12468. Борець І. В. Формування ключових компетентностей майбутніх фахів-

ців з транспортних систем авіаційної галузі в процесі професійної підготовки : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і мето-

дика проф. освіти" / Борець Ірина Валеріївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 120 пр. — [2013-4492 А] 

 УДК 377:656.7 

12469. Гириловська І. В. Формування в учнів професійно-технічних навчаль-

них закладів умінь розв'язувати стереометричні задачі на побудову : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-

ня" / Гириловська Ірина Вікторівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 

[Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України]. — Черкаси, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-4344 А] УДК 377.1 

12470. Деркач Ю. Я. Естетичне виховання студентів у навчально-виховному 

середовищі педагогічного коледжу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Деркач Юлія Ярославів-

на ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Закарпат. держ. ун-т]. — Умань (Чер-

кас. обл.), 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-4033 А] УДК 377.8.015.31:7 

12471. Дубініна О. В. Формування професійної компетентності майбутніх ав-

тослюсарів у центрах професійно-технічної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Дубініна 

Оксана Володимирівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди", [Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України]. — Переяслав-Хмельницький 

(Київ. обл.), 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-3855 А] УДК 377.147:629.331.083-051 

12472. Нечіпор С. В. Методика формування предметної компетентності май-

бутніх кравців з технології виготовлення одягу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Нечіпор 

Світлана Володимирівна ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2013-6090 А] 

 УДК 377.091.2:687 
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378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

12473. Акуленко І. А. Теоретико-методичні засади формування методичної 

компетентності майбутнього вчителя математики профільної школи : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав-

чання" / Акуленко Ірина Анатоліївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. 

— Черкаси, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (58 назв). — 100 пр. — 

[2013-5282 А] УДК 378.011.3-051:51 

12474. Войтович І. С. Теоретико-методичні засади професійно орієнтованого 

навчання технічних дисциплін майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-

ня" / Войтович Ігор Станіславович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 

2013. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (55 назв). — 120 пр. 

— [2013-5423 А] УДК 378.011.3-051:004 

12475. Глазкова І. Я. Теоретико-методичні засади формування у майбутніх 

учителів компетентності запобігання і подолання педагогічних бар'єрів у процесі 

професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Глазкова Ірина Яківна ; Класич. 

приват. ун-т, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Запоріжжя, 2013. — 

40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (54 назви). — 150 пр. — [2013-5297 А] 

 УДК 378.011.3-051:37 

12476. Гончаров В. І. Світоглядно-культурологічна матриця українського вчи-

теля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.10 

"Філософія освіти" / Гончаров Володимир Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова. — К., 2013. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (29 назв). — 100 пр. — [2013-4014 А]

 УДК 378.011.3-051.017 

12477. Джуринський П. Б. Теоретичні і методичні засади підготовки майбут-

ніх учителів фізичної культури до здоров'язбережувальної професійної діяльності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Джуринський Петро Борисович ; Держ. закл. "Південноукр. 

нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2013. — 43 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 34—39 (56 назв). — 100 пр. — [2013-4511 А] УДК 378.011.3-051:796 

12478. Єрмакова С. С. Теоретико-методичні засади моніторингу професійної 

підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Єрмакова Світлана Станіславівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. 

пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—41 (109 назв). — 150 пр. — [2013-4567 А] УДК 378.147 

12479. Захаріна Є. А. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-

виховної роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Захаріна Євгенія Анатоліївна ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(52 назви). — 150 пр. — [2013-4569 А] УДК 378.147:796.071.4 

12480. Зеленська О. П. Теоретичні та методичні засади культурологічної 

підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
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освіти" / Зеленська Олена Піменівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, 

[Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—33 (45 назв). — 100 пр. — [2013-6221 А] 

 УДК 378.013.43:355.23](477) 

12481. Зєня Л. Я. Система методичної підготовки майбутніх учителів до нав-

чання іноземних мов учнів профільної школи : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання: герман. мови" / 

Зєня Любов Яківна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля]. — К., 2013. — 52 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 42—49 (71 назва). — 100 пр. — 

[2013-5084 А] УДК 378.011.3-051:81'243 

12482. Кобрій О. М. Теоретико-методологічні засади формування змісту педа-

гогічних дисциплін у вищих навчальних закладах України (друга половина ХХ — по-

чаток ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Кобрій Ольга Миколаївна ; Дрого-

биц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2013. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 30—37 (60 назв). — 100 пр. — [2013-5933 А] 

 УДК 378.015(477)"19/20" 

12483. Коваль В. О. Теоретичні і методичні засади формування професійної 

компетентності майбутніх вчителів-філологів у вищих педагогічних навчальних 

закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Коваль Валентина Олександрівна ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т вищ. освіти, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2013. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (58 назв). — 100 пр. — [2013-5457 А] 

 УДК 378.011.3-051:81 

12484. Кофанова О. В. Методичні засади хімічної підготовки майбутніх бака-

лаврів-екологів у вищому технічному навчальному закладі : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Кофанова Олена Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — К., 

2013. — 41, с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 32—38 (58 назв). — 100 пр. — [2013-

5466 А] УДК 378.147:54 

12485. Кузнєцова О. Я. Теоретико-методичні засади навчання загальної фізи-

ки майбутніх інженерів авіаційних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кузнєцова 

Олена Яківна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2013. 

— 44 с. : табл. — Бібліогр.: с. 33—41 (71 назва). — 100 пр. — [2013-3894 А] УДК 

378.016:53 

12486. Левченко Я. Е. Теоретико-методичні засади формування професійної 

спрямованості особистості майбутнього вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Левченко 

Яна Еристівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (51 назва). — 100 пр. — [2013-5473 А] 

 УДК 378.011.3-051 

12487. Мороз І. О. Теоретичні та методичні засади інтегрованого навчання 

термодинаміки і статистичної фізики в педагогічних університетах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-

ня" / Мороз Іван Олексійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Сум. держ. 

пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — К., 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(51 назва). — 100 пр. — [2013-3948 А] УДК 378.016:53 
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12488. Набока О. Г. Теорія і методика застосування професійно-орієнтованих 

технологій навчання майбутніх економістів у процесі фахової підготовки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Набока Ольга Георгіївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка", [Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Луганськ, 2013. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41 (48 назв). — 100 пр. — [2013-6176 А] 

 УДК 378.147:33-051 

12489. Нікітіна А. В. Наукові засади опанування технологій педагогічного 

дискурсу майбутніми вчителями-словесниками : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Нікітіна 

Алла Василівна ; Херсон. держ. ун-т, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка"]. — Херсон, 2013. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (70 назв). — 

100 пр. — [2013-6091 А] УДК 378.147:811.161.2 

12490. Осадчий В. В. Система інформаційно-технологічного забезпечення 

професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Осадчий Вячеслав Володимирович ; Вінниц. держ. пед. ун-т 

ім. Михайла Коцюбинського, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельниць-

кого]. — Вінниця, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (97 назв). — 

100 пр. — [2013-4934 А] УДК 378.091.3:004:37 

12491. Присяжнюк С. І. Теорія і методика фізичного виховання студентів 

спеціальних медичних груп з використанням здоров'язбережувальних технологій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Присяжнюк Станіслав Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — К., 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (38 назв). — 100 пр. 

— [2013-5218 А] УДК 378.016:796 

12492. Савченко О. П. Теорія і практика розвитку вищої педагогічної освіти 

України в умовах інтеграційних процесів (кінець ХХ — початок ХХІ століття) : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка 

та історія педагогіки" / Савченко Олена Павлівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького. — Черкаси, 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37 (54 назви). — 

100 пр. — [2013-4225 А] УДК 378.013(477)"19/20" 

12493. Сватьєв А. В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього 

тренера-викладача до професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Сватьєв Андрій 

Вячеславович ; Класич. приват ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т"]. — 

Запоріжжя, 2013. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (57 назв). — 150 пр. — 

[2013-6105 А] УДК 378.011.3-051:796.071.4 

12494. Ткаченко О. М. Теоретико-методичні засади формування етнопедаго-

гічної компетентності майбутніх вчителів гуманітарного профілю : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Ткаченко Ольга Михайлівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 

[Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Черкаси, 2013. — 

40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—38 (48 назв). — 100 пр. — [2013-5262 А] 

 УДК 378.011.3-051:39 

12495. Яблонська Т. М. Теоретичні і методичні засади реалізації рольової пер-

спективи як стратегії якісної підготовки майбутніх учителів-філологів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
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освіти" / Яблонська Тетяна Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницько-

го, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Черкаси, 

2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (46 назв). — 100 пр. — [2013-4458 А]

 УДК 378.011.3-051:80 

На ступінь кандидата 

12496. Анісімова О. Е. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних нав-

чальних закладів до впровадження педагогічних ідей Ф. Фребеля : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Анісімова Олена Едуардівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-6122 А] 

 УДК 378.011.3-51:373.2 

12497. Бацуровська І. В. Застосування технології дистанційного навчання у 

фаховій підготовці майбутніх інженерів в аграрних університетах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Бацуровська Ілона Вікторівна ; Херсон. держ. ун-т, [Миколаїв. нац. аграр. 

ун-т]. — Херсон, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—19 

(47 назв). — 100 пр. — [2013-4884 А] УДК 378.6.018.43:631 

12498. Бикова В. О. Управління процесом формування конкурентоздатного 

фахівця в умовах диверсифікації освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Бикова Вікторія 

Олександрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Дніпропетров. 

ун-т ім. Альфреда Нобеля]. — Луганськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-6205 А] УДК 378.014 

12499. Бреславська Г. Б. Формування культури дозвілля студентів вищих пе-

дагогічних навчальних закладів засобами проектів у позааудиторній роботі : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і мето-

дика виховання" / Бреславська Ганна Богданівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 

Тичини, [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Умань (Черкас. обл.), 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4330 А]

 УДК 378.147 

12500. Бухальська С. Є. Розвиток педагогічної компетентності викладачів у 

системі методичної роботи медичного коледжу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бухаль-

ська Світлана Євгеніївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4496 А] 

 УДК 378.094:61 

12501. Валєєв Р. Г. Формування пізнавальної самостійності курсантів вищих 

навчальних закладів системи МВС України засобами інформаційних технологій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Валєєв Руслан Гельманович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2013-6046 А] УДК 378.147.091.322:351.74:004 

12502. Ван Цзяньшу. Формування вокально-виконавської культури майбутніх 

учителів музики в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Ван 

Цзяньшу ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка]. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 

100 пр. — [2013-5293 А] УДК 378.011.3-051:78 
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12503. Василенко О. М. Психолого-педагогічні умови активізації уваги сту-

дентів у процесі вивчення іноземної мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Василенко Оксана 

Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова]. — Х., 2013. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-5848 А] УДК 378.015.3:811'243 

12504. Везетіу К. В. Розвиток науково-методичної компетентності вчителів-

філологів у післядипломній освіті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Везетіу Катерина 

Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Республіки Крим, Рес-

публік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 14—18 (27 назв). — 100 пр. — [2013-5038 А] УДК 378.046-021.68:80 

12505. Вечірко М. С. Формування готовності майбутніх вчителів філологічних 

спеціальностей до професійного самовизначення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Вечірко 

Мирослава Сергіївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — 

Кіровоград, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 130 пр. — 

[2013-5611 А] УДК 378.011.3-051:80 

12506. Войцехівський М. Ф. Організаційно-педагогічні умови управління ро-

звитком професійної компетентності методистів інститутів післядипломної педа-

гогічної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Войцехівський Михайло Федорович ; 

Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-3884 А] 

 УДК 378.046.4-021.68.091 

12507. Вторнікова Ю. С. Формування професійно-комунікативної компетент-

ності майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення фахових дисциплін : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Вторнікова Юлія Сергіївна ; Херсон. держ. ун-т, [Держ. 

закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Херсон, 2013. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2013-6131 А]

 УДК 378.011.3-051:373.3 

12508. Вяхк І. А. Педагогічні умови формування іншомовної комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Вяхк Ірина Анатоліївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцю-

бинського, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2013-5616 А] 

 УДК 378.147:81'243'276.6:004 

12509. Габеркорн І. І. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до ро-

звитку творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Габеркорн Ірина Іванівна ; Херсон. держ. ун-т, [Республік. вищ. навч. закл. 

"Крим. гуманіт. ун-т"]. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). 

— 100 пр. — [2013-4893 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

12510. Гаврилишена О. О. Підготовка керівника загальноосвітнього навчаль-

ного закладу до громадсько спрямованого управління в процесі підвищення ква-
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ліфікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Гаврилишена Олена Олександрівна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2013. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-4339 А] 

 УДК 378.27 

12511. Гайдамашко І. А. Професійна підготовка майбутніх соціальних педа-

гогів до профілактики агресії підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гайдамашко Іри-

на Аркадіївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-4000 А] УДК 

378.147:37.013.42 

12512. Галюза С. С. Розвиток фізичних здібностей студенток університетів в 

процесі занять футболом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Галюза Сергій Сергійович ; Держ. 

закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-4002 А] 

 УДК 378.016:796.012.1 

12513. Гладченко О. В. Формування інформаційної культури майбутніх фа-

хівців державної податкової служби у процесі професійної підготовки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Гладченко Оксана Вікторівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — К., 2013. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 120 пр. — [2013-5055 А] 

 УДК 378:004:351.713.078.3 

12514. Глухов І. Г. Формування еколого-правової компетентності майбутнього 

вчителя у процесі валеологічної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Глухов Іван Ген-

надійович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Херсон. держ. ун-т]. — Умань 

(Черкас. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-4009 А] УДК 378.147:349.6 

12515. Гончаренко Т. Л. Формування готовності вчителя фізики до проекту-

вання навчального процесу у післядипломній освіті : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гонча-

ренко Тетяна Леонідівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2013-6053 А] 

 УДК 378.046-021.68:[37.011.3-051:53 

12516. Грибок Н. М. Педагогічні умови формування культури здоров'я сту-

дентів спеціальної медичної групи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Грибок Ніна Миколаївна ; 

Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4018 А] 

 УДК 378.016:796.035 

12517. Гринюк С. П. Професійна підготовка майбутніх вчителів іноземних 

мов в університетах Фінляндії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гринюк Світлана Петрівна ; 

Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 125 пр. 

— [2013-4506 А] УДК 378.147:81'243](480) 

12518. Гулєша О. М. Методична система навчання математики студентів-

заочників технічних університетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гулєша Олена Ми-

хайлівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (27 назв). — 100 пр. — [2013-5572 А] 

 УДК 378.147:51 

12519. Данкеєва О. Є. Формування професійної компетентності майбутніх 

землевпорядників у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Данкеєва Ольга Євгеніївна ; Класич. приват. ун-т, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка]. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

150 пр. — [2013-5302 А] УДК 378.147:528.4 

12520. Дворник Ю. Ф. Формування творчих якостей майбутнього вчителя му-

зики засобами комп'ютерних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Дворник Юрій 

Феодосійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи 

Гоголя]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — 

[2013-5303 А] УДК 378.011.3-051:78 

12521. Дегірменджі Е. В. Психологічні особливості інтенсивного навчання 

іноземної мови студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Дегір-

менджі Еліна Володимирівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. 

Ушинського". — Одесса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-4900 А] УДК 378.147:81'243 

12522. Дем'янчук О. О. Формування гностичних умінь молодих педагогів у 

процесі професійного становлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Дем'янчук Олена Олек-

сандрівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5574 А] 

 УДК 378.091.12 

12523. Денисенко С. М. Психолого-педагогічні засади проектування мульти-

медійного контенту електронних освітніх ресурсів для вищого навчального закладу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-

комунікац. технології в освіті" / Денисенко Світлана Миколаївна ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6282 А]

 УДК 378.147:004.032.6 

12524. Добродуб Є. З. Формування готовності майбутніх фахівців з фізичного 

виховання та спорту до професійної діяльності в центрах оздоровчого фітнесу : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і мето-

дика проф. освіти" / Добродуб Євгенія Зіновіївна ; Класич. приват. ун-т. — Запо-

ріжжя, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 150 пр. — [2013-5304 А]

 УДК 378.011.3-051:796 

12525. Довбня К. В. Структурування змісту навчально-методичного комплексу 

для майбутніх фахівців-сходознавців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Довбня Катерина Ва-

леріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6246 А] 

 УДК 378.147:811.21/.22 



   

 
122 

12526. Євсюкова Л. С. Професійна підготовка майбутніх бакалаврів техно-

генної безпеки засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Євсюкова 

Людмила Степанівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Львів. 

держ. ун-т безпеки життєдіяльності, Держ. служба України з надзв. ситуацій]. — 

Вінниця, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4908 А]

 УДК 378.091.33:504 

12527. Жорняк Н. Є. Формування полікультурної складової професійної підго-

товки майбутніх фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах Канади : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і ме-

тодика проф. освіти" / Жорняк Наталія Євгенівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Воло-

димира Гнатюка. — Тернопіль, 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-5305 А] УДК 378.147:338.48](71) 

12528. Задворна С. Г. Підготовка студентів немовних спеціальностей до 

структурування навчальної інформації засобами концептуального моделювання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Задворна Світлана Геннадіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Бог-

дана Хмельницького. — Черкаси, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-5445 А] УДК 378.147 

12529. Земка О. І. Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів 

української мови і літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Земка Олександр Іванович ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2013. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2013-5696 А] 

 УДК 378.011.3-051:[811.161.2+821.161.2.09 

12530. Іванніков С. І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до за-

стосування індивідуально-диференційованого підходу у фізичному вихованні учнів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Іванніков Сергій Іванович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. 

пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-4515 А] УДК 378.147:373.3 

12531. Іванчук Ю. Б. Формування професійно значущих якостей майбутніх 

фахівців з інформаційної безпеки в процесі вивчення науково-природничих дисцип-

лін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія 

і методика проф. освіти" / Іванчук Юлія Борисівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 120 пр. — [2013-4516 А] 

 УДК 378.147:5 

12532. Карпова С. М. Формування художньо-професійної культури майбутніх 

архітекторів у процесі підготовки у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Карпова Світлана Миколаївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4519 А] УДК 378.147:72.071 

12533. Картава Ю. К. Розвиток професійної компетентності вчителів-філо-

логів у системі післядипломної освіти Автономної Республіки Крим : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Картава Юлія Костянтинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Авто-
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ном. Республіки Крим, Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2013-5093 А]

 УДК 378.046-021.68:005.336.2](477.75) 

12534. Касярум Я. О. Формування готовності у майбутніх фахівців еконо-

мічного профілю до роботи в корпоративних системах захисту інформації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Касярум Ярослав Олегович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького. — Черкаси, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2013-5315 А] УДК 378.147:33 

12535. Ковальчук О. А. Педагогічні умови професійного становлення май-

бутнього вчителя математики у позааудиторній навчально-виховній діяльності : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і ме-

тодика проф. освіти" / Ковальчук Олена Антонівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана 

Франка. — Житомир, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. 

— [2013-4915 А] УДК 378.147:51 

12536. Колоянова О. Г. Формування готовності майбутніх учителів образо-

творчого мистецтва до інтерпретації художніх творів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Колоянова Ольга Геннадіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського", [Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т]. — Одеса, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 150 пр. — [2013-4527 А] УДК 378.011.3-051:75 

12537. Коржова М. М. Методика навчання проектування баз даних майбутніх 

інженерів-педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Коржова Марія Миколаївна ; Укр. інж.-пед. 

акад., [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-5937 А] УДК 378.147:004.652 

12538. Костюченко Л. В. Формування готовності до майбутньої професійної 

діяльності вчителів початкових класів у комплексі "училище — університет" : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і мето-

дика проф. освіти" / Костюченко Людмила Василівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. 

держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 

2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4381 А]

 УДК 378.147:373.3 

12539. Котелюх М. О. Формування професійно-правової етики майбутніх 

працівників міліції громадської безпеки у фаховій підготовці : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Котелюх Микола Олександрович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 150 пр. — [2013-5938 А]

 УДК 378.147:174:351.74 

12540. Кравченко Д. М. Розвиток професійної підготовки вчителя історії у пе-

дагогічних інститутах України (1934—1958 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кравчен-

ко Дмитро Миколайович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти до-

рослих, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — К., 2013. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5800 А] 

 УДК 378.011.3-051:94](477)"1934/1958" 

12541. Кравчук О. М. Методика вдосконалення навичок лінгвістичного ана-

лізу тексту в студентів філологічного факультету : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кравчук 

Оксана Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка"]. — Херсон, 2013. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (28 назв). — 

100 пр. — [2013-5940 А] УДК 378.016:811.161.2 

12542. Кузнєцова О. В. Методична підготовка майбутніх учителів музики до 

хорового навчання та виховання учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / 

Кузнєцова Ольга Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-6249 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

12543. Кушнір І. І. Розвиток маркетингової компетентності керівників вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у системі післядипломної освіти : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і мето-

дика проф. освіти" / Кушнір Іван Іванович ; Херсон. держ. ун-т, [Мукачів. держ. ун-т]. 

— Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-6073 А] УДК 378.046-021.68:378-057.17 

12544. Лаврик Т. В. Педагогічні умови оптимізації системи дистанційного 

навчання бакалаврів галузі "Системні науки та кібернетика" в університеті : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Лаврик Тетяна Володимирівна ; Класич. приват. ун-т, [Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 150 пр. — [2013-5945 А] УДК 378.046.018.43 

12545. Лазарєва В. В. Формування готовності майбутніх дільничних інспек-

торів МВС до розв'язання конфліктних ситуацій у процесі фахової підготовки : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і мето-

дика проф. освіти" / Лазарєва Вікторія Віталіївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Воло-

димира Гнатюка, [Комун. вищ. навч. закл. "Херсон. акад. неперер. освіти"]. — Тер-

нопіль, 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2013-6230 А]

 УДК 378.147:351.74(477) 

12546. Лі Чуньпен. Методика формування вокальної компетентності майбут-

ніх учителів музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Лі Чуньпен ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — 

[2013-4820 А] УДК 378.011.3-051:784 

12547. Ловка О. В. Психологічні умови організації групової проектної діяль-

ності студентів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. пси-

хологія" / Ловка Ольга Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка, [ДВНЗ "Ун-т менедж. освіти"]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17. — 150 пр. — [2013-4546 А] УДК 378.015.3 

12548. Любченко О. В. Формування управлінських умінь майбутніх фахівців 

економічного профілю засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Любченко Ольга Володимирівна ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. ун-т ім. Альф-

реда Нобеля]. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 

— 100 пр. — [2013-4619 А] УДК 378.147:33:004 

12549. Майковська В. І. Технологія професійної підготовки майбутніх мар-

кетологів у вищому економічному навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Майковська Вікторія Ігорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Хар-

ків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (31 назва). — 100 пр. — [2013-5483 А] УДК 378.147:339.138 

12550. Маковська О. А. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до викла-

дацької діяльності в умовах магістратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Маковська Олена 

Анатоліївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Чернігів. нац. пед. 

ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6166 А] УДК 378.22 

12551. Максимова О. П. Підготовка майбутніх економістів до аналітичної 

діяльності у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Максимова Ольга Павлівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 150 пр. — [2013-5952 А]

 УДК 378.147:33 

12552. Матвєєва К. С. Підготовка майбутніх фахівців економічного профілю 

до міжнародної професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Матвєєва Катери-

на Сергіївна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-4927 А] УДК 378.147:339.9 

12553. Матвіїв-Лозинська Ю. О. Полікультурне виховання майбутніх фахів-

ців туристичної галузі у процесі позааудиторної діяльності : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 

Матвіїв-Лозинська Юлія Олександрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка, [Закарпат. держ. ун-т]. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-5163 А] УДК 378.147:338.4 

12554. Михайленко О. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до про-

фесійної діяльності з обдарованими дітьми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Михайленко Ок-

сана Володимирівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди", [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Переяслав-Хмельниць-

кий (Київ. обл.), 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-5494 А] УДК 378.011.3-051:37.013.42 

12555. Муртазаєва Е. М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

навчання художньої праці в школах з кримськотатарською мовою навчання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання технологій" / Муртазаєва Ельвіра Муслімівна ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2013. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4408 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3 

12556. Нагорна Н. В. Формування педагогічної компетентності майбутнього 

психолога у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Нагорна На-

талія Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 

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

ліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2013-5805 А] УДК 378.147:159.9 
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12557. Орлов О. І. Методика навчання бойовим мистецтвам студентів вищих 

навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Орлов Олександр Іванович ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Гри-

горія Сковороди"]. — К., 2013. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-5657 А] УДК 378.016:796.85 

12558. Печерська Г. О. Діагностика та корекція професійних ціннісних 

орієнтацій учителів у закладах післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психо-

логія" / Печерська Ганна Олексіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. 

вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" НАПН України]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5198 А] 

 УДК 378.018.46.046 

12559. Плаксій Я. І. Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі 

навчання інформатики та комп'ютерної техніки у вищих технічних навчальних 

закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Плаксій Ярослав Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. 

— 100 пр. — [2013-4419 А] УДК 378.147:004 

12560. Притуленко І. В. Формування у майбутніх молодших спеціалістів з 

прав професійних умінь з логічного структурування професійної інформації : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і мето-

дика проф. освіти" / Притуленко Іван Володимирович ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5975 А]

 УДК 378.147:34 

12561. Прудка Л. М. Формування інтегративної готовності майбутніх соціаль-

них працівників до професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Прудка Лілія 

Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2013-6185 А] УДК 378.147:364 

12562. Рєутова В. В. Розвиток інформаційної культури вчителів основ еко-

номіки в системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Рєутова Вікторія 

Володимирівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 150 пр. — [2013-4623 А] УДК 378.046-021.68 

12563. Рибніков О. М. Формування готовності майбутнього вчителя музики до 

використання цифрового електронного музичного інструментарію у професійній 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Рибніков Олександр Михайлович ; Київ. ун-т ім. Бо-

риса Грінченка. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. 

— [2013-5224 А] УДК 378.011.3-051:78 

12564. Ручинська Н. С. Формування готовності викладачів закладів післядип-

ломної педагогічної освіти до використання технологій дистанційного навчання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Ручинська Наталія Сергіївна ; Херсон. держ. ун-т, [Мико-

лаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (33 назви). — 100 пр. — [2013-4951 А] 

 УДК 378.046.018.43 
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12565. Савченко К. Ю. Формування професійної компетентності майбутніх 

учителів філологічних спеціальностей засобами моделювання педагогічних ситуа-

цій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія 

і методика проф. освіти" / Савченко Карина Юріївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т 

ім. Володимира Винниченка, [Криворіз. пед. ін-т, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — 

Кіровоград, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — 

[2013-5674 А] УДК 378.011.3-051:80 

12566. Саркісова О. Ю. Групова взаємодія як умова ефективної професійної 

підготовки майбутніх викладачів економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Саркісова Оксана 

Юріївна ; Нац. авіац. ун-т, [ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-6253 А]

 УДК 378.011.3-051:33 

12567. Сергєєнко О. М. Формування культури самоосвітньої діяльності сту-

дентів мистецько-педагогічних спеціальностей у процесі професійної підготовки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Сергєєнко Ольга Миколаївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-6108 А] УДК 378.041 

12568. Серорез Т. Б. Оздоровчі технології у процесі позааудиторних занять з 

легкої атлетики зі студентами університетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Серорез Тетяна 

Борисівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4231 А] 

 УДК 378.091.398:796.42 

12569. Сідорова І. С. Формування естетичної культури студентів педагогічних 

університетів у позааудиторній художній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Сідорова 

Ірина Сергіївна ; 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 (17 назв). — 100 пр. — [2013-4235 А] 

 УДК 378.015.311:7.011 

12570. Сідун М. М. Формування професійної компетентності майбутнього вчи-

теля іноземної мови початкової школи засобами навчальних ситуацій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Сідун Мар'яна Михайлівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т 

педагогіки Нац. акад. пед. наук України]. — Житомир, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-5677 А] УДК 378.147:81'243 

12571. Сливко С. А. Формування музично-слухової активності студентів ми-

стецьких спеціальностей у процесі інструментально-виконавської підготовки : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та мето-

дика муз. навчання" / Сливко Світлана Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — [2013-6257 А] УДК 378.147:785 

12572. Столяренко О. В. Педагогічні умови виховання толерантності у сту-

дентів вищих навчальних закладів технічного профілю : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Сто-

ляренко Оксана Василівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Вінниц. держ. 
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пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Умань (Черкас. обл.), 2013. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2013-5254 А]

 УДК 378.015.31:316.647.5 

12573. Сторчова Т. В. Методика навчання майбутніх філологів системи пер-

фекта латинської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сторчова Тетяна Володимирівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. 

— К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. 

— [2013-6113 А] УДК 378.016:811.124 

12574. Стяглик Н. І. Технологія навчального консультування студентів при-

родничо-математичних спеціальностей педагогічних університетів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Стяглик 

Наталя Іванівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2013-5365 А] 

 УДК 378.147.04 

12575. Султанова І. В. Формування емоційної стійкості у студентів на почат-

ковому етапі навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Султанова Ірина Вікторівна ; 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 

(14 назв). — 120 пр. — [2013-4978 А] УДК 378.015.3 

12576. Тамбовська К. В. Формування інтелектуальної культури майбутнього 

вчителя початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Тамбовська Крістіна Вікторівна ; 

Херсон. держ. ун-т, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. 

— Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-4981 А] УДК 378.6.015.31:373.3 

12577. Тараріна О. В. Формування демократичної культури студентської мо-

лоді у навчально-виховному процесі університету : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Тараріна 

Олена Володимирівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Лу-

ганськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-6320 А]

 УДК 378.4.015.31 

12578. Тарасенко С. М. Формування фахової комунікативної культури курсан-

тів військових інститутів у процесі навчання дисциплін гуманітарного циклу : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і мето-

дика проф. освіти" / Тарасенко Світлана Мефодіївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана 

Франка. — Житомир, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2013-4440 А] УДК 378.147:355.23 

12579. Теплицький О. І. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін засобами комп'ютерного моделюван-

ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія 

і методика проф. освіти" / Теплицький Олександр Ілліч ; Черкас. нац. ун-т ім. Бог-

дана Хмельницького. — Черкаси, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2013-5367 А] УДК 378.011.3-051:5:004.94 

12580. Терещук Д. Г. Формування у студентів філологічних спеціальностей 

іншомовних комунікативних стратегій з використанням мовленнєвих симуляцій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
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методика навчання" / Терещук Діана Григорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгома-

нова, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-4262 А] 

 УДК 378.147:811.111 

12581. Токарєва А. В. Формування міжкультурної компетентності у майбутніх 

менеджерів зовнішньоекономічної діяльності засобами інтерактивних технологій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Токарєва Анастасія Вікторівна ; Класич. приват. ун-т, 

[Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля]. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 150 пр. — [2013-6000 А] УДК 378.147:339.9 

12582. Туркова Д. М. Психологічні чинники розвитку професійної емпатії 

майбутніх практичних психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Туркова Дар'я Михайлівна ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-6192 А] УДК 378.147:159.9 

12583. Тюлєнєв Г. Д. Економічна безпека в системі вищої освіти України : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.01 "Екон. безпека 

держави" / Тюлєнєв Геннадій Дмитрович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондра-

тюка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Полтава, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 120 пр. — [2013-5540 А] 

 УДК 378.014.54(477) 

12584. Файсал Алі Хасан Хасан. Формування рухових навичок студентів універ-

ситетів з наслідками церебрального паралічу в процесі занять легкою атлетикою : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Файсал Алі Хасан Хасан ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). 

— 100 пр. — [2013-4271 А] УДК 378.016:796.42:616.831-056.29 

12585. Філоненко О. С. Підготовка майбутніх учителів у вищих педагогічних 

навчальних закладах України до виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих табо-

рах (друга половина ХХ ст. — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Філоненко Олена Станіславівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Гри-

горія Сковороди", [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — Переяслав-Хмель-

ницький (Київ. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2013-4276 А] УДК 378.011.3-051:37.091.217 

12586. Харченко Л. І. Підготовка класних керівників у післядипломній пе-

дагогічній освіті до взаємодії з дитячими громадськими організаціями : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Харченко Лариса Іванівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка". — Луганськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. 

— [2013-6006 А] УДК 378.046-021.68:37.091.12.011.3-051 

12587. Хоцкіна С. М. Формування комунікативної компетентності майбутніх 

економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Хоцкіна Світлана Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Держ. вищ. навч. 

закл. "Криворіз. нац. ун-т"]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-5278 А] УДК 378.147:33 
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12588. Хребтова В. В. Полікультурне виховання студентів юридичних спе-

ціальностей засобами іноземних мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Хребтова Вікторія Воло-

димирівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Запоріз. нац. ун-т]. — 

Тернопіль, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — 

[2013-4288 А] УДК 378.035:811'243 

12589. Царьов О. Д. Підготовка до професійної адаптації майбутніх правоохо-

ронців у вищих навчальних закладах МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Царьов 

Олександр Дмитрович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Міжрегіон. акад. упр. пер-

соналом]. — К., 2013. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-4600 А] УДК 378.147:351.74](477) 

12590. Цодікова Н. О. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фі-

зики до використання інформаційних технологій у професійній діяльності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Цодікова Наталія Олександрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-6120 А] УДК 378.011.3-051:53 

12591. Черемісіна Т. О. Методика індивідуалізованого навчання майбутніх 

вчителів технологій конструюванню швейних виробів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Че-

ремісіна Таїсія Олександрівна ; Укр. інж-пед. акад., [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Х., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6013 А]

 УДК 378.011.3-051:687.02 

12592. Чернишенко О. І. Організаційно-методичні умови підготовки майбут-

ніх соціальних педагогів до соціокультурної діяльності зі старшокласниками : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педа-

гогіка" / Чернишенко Олена Ігорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 

2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5547 А]

 УДК 378.013.42 

12593. Чикалова Т. Г. Організаційно-педагогічні умови реалізації етнопедагогіч-

ної складової підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Чикалова Тетяна Григорівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичи-

ни, [Херсон. держ. ун-т]. — Умань (Черкас. обл.), 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4300 А] 

 УДК 378.011.3-051:7/9 

12594. Шиба А. В. Формування професійної компетентності майбутніх перекла-

дачів засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Шиба Альона 

Василівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2013. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-5387 А] 

 УДК 378.091.312 

39 Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 

На ступінь доктора 

12595. Кушнір В. Г. Господарсько-побутова адаптація українців південно-

західного степу і Нижнього Подунав'я (друга половина ХІХ — перша половина ХХ ст.) : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / 

Кушнір В'ячеслав Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова]. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (58 назв). — 100 пр. 

— [2013-4114 А] 

 УДК 39(477.7)(=161.2)"18/19" 

12596. Рибалко С. Б. Традиційне вбрання як репрезентативна модель япон-

ської культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : спец. 26.00.01 

"Теорія та історія культури" / Рибалко Світлана Борисівна ; М-во культури України, 

Харків. держ. акад. культури. — Х., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (62 назви). 

— 100 пр. — [2013-5354 А] 

 УДК 391:930.85](520) 

12597. Сухомлинов О. М. Художні етнокультурні моделі літератури польсько-

українського пограниччя ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : [спец.] 10.01.03 "Л-ра слов'ян. народів" ; 10.01.05 "Порівнял. літера-

турознав." / Сухомлинов Олексій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-

ка. — К., 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (41 назва). — 150 пр. — [2013-4256 А]

 УДК 398.2(=162.1=161.2)"19" 

На ступінь кандидата 

12598. Коцан В. В. Традиційний народний одяг як прояв ідентичності етногра-

фічних груп українців Закарпаття (ХІХ — першої половини ХХ ст.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Коцан Ва-

силь Васильович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народо-

знав., [Ужгород. нац. ун-т]. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 

— 100 пр. — [2013-4534 А] 

 УДК 391(477.87)"18/19" 

12599. Кузьмінська Б. П. Демонологія українців Опілля : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Кузьмінська 

Божена Петрівна ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича [та ін.]. — 

Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2013-4104 А] 

 УДК 398.41(477.8) 

12600. Надопта А. В. Українські етнографічні збірки музеїв Галичини кін. ХІХ — 

30-х рр. ХХ ст. в контексті народознавчих досліджень : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Надопта Андріана Ва-

силівна ; НАН України, Ін-т українознав. ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознав. — 

Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5500 А] 

 УДК 39(=161.2):069.538(477.83.86)]"18/193" 

12601. Хоменко Н. М. Український народний романс: ґенеза жанрових різ-

новидів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.07 

"Фольклористика" / Хоменко Наталія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2013-4287 А]

 УДК 398.8:82-146.09 

12602. Якубовський В. І. Український вертеп: інтертекстуальний аспект : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фолькло-

ристика" / Якубовський Віталій Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2013. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 120 пр. — [2013-4467 А] 

 УДК 398.54(=161.2):81'42 
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5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Еко-

логія 

На ступінь доктора 

12603. Коніщук В. В. Екологічні основи розвитку та охорони торфових боліт 

Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 

"Екологія" / Коніщук Василь Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т аг-

роекології і природокористування. — К., 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—

42 (126 назв). — 100 пр. — [2013-5460 А] УДК 502.51(285.3:477.41/.42) 

12604. Мандрик О. М. Розвиток наукових основ підвищення рівня екологічної 

безпеки при транспортуванні природного газу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Мандрик Олег Миколайович ; 

Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2013. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (35 назв). — 100 пр. — [2013-5955 А] 

 УДК 502.17:622.691 

12605. Паштецький В. С. Ландшафтно-екологічна оптимізація використання 

природно-ресурсного потенціалу степового Криму : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Паштецький Володимир Степа-

нович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — 

К., 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (66 назв). — 100 пр. — [2013-4559 А]

 УДК 504.5(477.75) 

12606. Хомин В. Р. Геоекологічні засади пошуку вуглеводневого газу в слабо-

проникних породах-колекторах Карпатського регіону : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Хомин Володимир 

Романович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2013. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (34 назви). — 100 пр. — [2013-6008 А] 

 УДК 502.171:553.981 

12607. Яцишин А. В. Комплексне оцінювання та управління екологічною без-

пекою при забрудненнях атмосферного повітря : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Яцишин Андрій Васильо-

вич ; НАН України, ДУ "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України", [Ін-т 

пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України]. — К., 2013. — 

38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (52 назви). — 100 пр. — [2013-4480 А] 

 УДК 502.3:004.9 

На ступінь кандидата 

12608. Аліяс Насер Ібрагім М. Оцінка техногенного впливу на навколишнє 

середовище Іраку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Ібрагім М. Аліяс Насер ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 

2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3890 А]

 УДК 504:338.45](567) 

12609. Бунякова Ю. Я. Аналіз та прогнозування антропогенного впливу на 

повітряний басейн промислового міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. при-

род. ресурсів" / Бунякова Юлія Ярославна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Одес. 

держ. екол. ун-т]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). 

— 100 пр. — [2013-3987 А] УДК 504.5 
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12610. Государська І. Л. Забезпечення екологічної безпеки аеропортів в умо-

вах впливу авіаційних подій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Государська Інна Леонідівна ; Нац. авіац. ун-т. 

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

100 пр. — [2013-5619 А] УДК 502.17:656.71.08 

12611. Журавель О. М. Геоінформаційна система регіонального просторового 

прогнозування зсувної небезпеки для адміністративної області : (на прикл. Івано-

Франків.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 21.06.01 

"Екол. безпека" / Журавель Олександр Михайлович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т 

нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-6061 А] УДК 502.52:551.435.62](477.86) 

12612. Колядинський М. І. Управління екологічною безпекою ґрунтів і під-

земних вод в зоні впливу сміттєзвалищ : (на прикл. Луц. міськ. полігона ТПВ с. Бри-

ще) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. 

безпека" / Колядинський Микола Іванович ; М-во екології та природ. ресурсів 

України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., [Луц. нац. техн. ун-т]. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3891 А]

 УДК 502.172:628.19](477.82-25) 

12613. Макарова В. М. Обґрунтування та розробка заходів зменшення техно-

генного забруднення навколишнього середовища феросплавними шлаками : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / 

Макарова Віра Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва 

та архіт.". — Дніпропетровськ, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2013-5872 А] УДК 502.17:669.181.28 

12614. Муровська Г. С. Обґрунтування та розробка технічних рішень щодо 

зниження впливу поверхневих стоків на екологічний стан приморських міст : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. 

безпека" / Муровська Ганна Сергіївна ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. 

— Сімферополь, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. 

— [2013-4169 А] УДК 502.172:628.3(477.75-21) 

12615. Пелиньо Л. М. Формування базових елементів системи екологічного 

аудиту підприємств лісового господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навко-

лиш. середовища" / Пелиньо Ліана Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лі-

сотехн. ун-т України". — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-4197 А] УДК 502.175:630*6 

12616. Савчук Л. Я. Управління соціальною складовою екологічної безпеки у 

Калуському техногенно-навантаженому регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Савчук Лілія Яро-

славівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Івано-Франків. нац. 

техн. ун-т нафти і газу]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2013-5520 А] 

 УДК 502.17:504.5:622(477.86) 

12617. Синило К. В. Моніторинг емісії авіадвигунів та забруднення атмосфер-

ного повітря аеропортів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Синило Катерина Вікторівна ; Нац. авіац. ун-т. — 

К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (18 назв). — 100 пр. — [2013-5731 А]

 УДК 504.5:656.71 
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12618. Стрюк Т. Ю. Обґрунтування збереження та відновлення водно-бо-

лотного угіддя "Озеро Картал" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 

наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ре-

сурсів" / Стрюк Тетяна Юріївна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2013. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2013-4590 А] 

 УДК 502.51:504.5 

12619. Федорчак В. В. Механізми розвитку системи екологічної безпеки на 

регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Федорчак Віктор Васильович ; 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. — [2013-6194 А] 

 УДК 502.17:353 

12620. Швець О. І. Моделювання впливу господарської діяльності на навко-

лишнє середовище басейну р. Бережниця : (правобережжя Дністра) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і 

раціон. використ. природ. ресурсів" / Швець Оксана Іванівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2013-4455 А] УДК 502.15(282.247.314.05) 

12621. Шелудченко Л. С. Обґрунтування еколого-ландшафтних параметрів та 

розроблення конструкцій газо-пилозахисних смуг автодорожньої мережі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Ше-

лудченко Леся Сергіївна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Поділ. 

держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Кремен-

чук (Полтав. обл.), 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 

100 пр. — [2013-5385 А] УДК 502.17:625.7 

51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь доктора 

12622. Шаваровський Б. З. Редукція та декомпозиція матриць над поліно-

міальними кільцями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз-мат. наук : 

[спец.] 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / Шаваровський Богдан Зеновієвич ; НАН 

України, Ін-т математики, [Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Під-

стригача]. — К., 2013. — 30 с. — Бібліогр.: с. 26—28 (29 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2013-5549 А] УДК 512.64 

514 Геометрія 

На ступінь доктора 

12623. Горькавий В. О. Перетворення поверхонь в просторах сталої кривини : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 "Гео-

метрія та топологія" / Горькавий Василь Олексійович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т 

низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2013. — 30 с. — Бібліогр.: с. 24—27 

(41 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-3851 А] УДК 514.76 

12624. Устенко С. А. Геометрична теорія моделювання криволінійних форм 

лопаткових апаратів турбомашин з оптимізацією їх параметрів : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. 

графіка" / Устенко Сергій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. 

— 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—35 (51 назва). — 100 пр. — [2013-5754 А] 

 УДК 514.18 

На ступінь кандидата 

12625. Бойко Л. С. Апроксимація гвинтового коноїда і катеноїда однотипними 

відсіками розгортних поверхонь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Бойко Лев Степанович ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Луц. нац. техн. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2013-5606 А] УДК 514.18 

12626. Кожедуб С. А. Моделі ерозійно-акумулятивних процесів на основі си-

стемного дослідження методів формування топографічних поверхонь : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, 

інж. графіка" / Кожедуб Сергій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 

2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2013-5636 А] 

 УДК 514.18 

515.1 Топологія 

На ступінь кандидата 

12627. Бондаренко А. М. Функції на тривимірних многовидах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 "Геометрія та то-

пологія" / Бондаренко Альона Миколаївна ; НАН України, Ін-т математики, [Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2013. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв) та 

в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-5416 А] УДК 515.16 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 

12628. Панкратов Л. С. Усереднення нелінійних задач математичної фізики : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. 

фізика" / Панкратов Леонід Сергійович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. темпера-

тур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2013. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (54 назви). — 100 пр. 

— [2013-5878 А] УДК 517.958 

На ступінь кандидата 

12629. Акбергенов А. А. Неперервні розв'язки систем різницевих рівнянь з 
неперервним аргументом та їх властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат.наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Акбергенов Абдивалі 

Абдигалійович ; НАН України, Ін-т математики, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т"]. — К., 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — 
[2013-4762 А] УДК 517.9 

12630. Конаровська М. І. Властивості розв'язків задач для параболічних син-

гулярних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Конаровська Марина Іванівна ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 
(14 назв). — 100 пр. — [2013-5935 А] УДК 517.956 

12631. Кухаренко О. В. Моделювання лінійно-розподілених динамічних си-

стем з післядією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
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[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Кухаренко Олександра 

Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (15 назв). — 110 пр. — [2013-4390 А] УДК 517.929 
12632. Мусієнко А. П. Нерівності типу Лебега для сум Валле Пуссена на мно-

жинах (ψ, β-диференційовних функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Мусієнко Андрій Петрович ; 
НАН України, Ін-т математики. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2013-4789 А] УДК 517.5 

12633. Пацюк О. М. Елементи теорії РТ-симетричних операторів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / 
Пацюк Олексій Миколайович ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2013. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-5347 А] 

 УДК 517.98 
12634. Пелюшкевич О. В. Задачі для вироджених гіперболічних систем 

рівнянь першого порядку з двома незалежними змінними : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Пелюш-
кевич Ольга Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-5813 А] УДК 517.9 

12635. Сєрікова І. Ю. Інтерполяційні задачі в класах R[a,b] та S[a,b] : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / 
Сєрікова Ірина Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-4232 А] 

 УДК 517.518.85 
12636. Халіна К. С. Метод операторів перетворення в задачах керованості для 

хвильового рівняння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Халіна Катерина Сергіївна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України]. — 
Х., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2013-5372 А] УДК 517.95 

12637. Якимів Р. Я. Зображення комутаційних співвідношень з умовами орто-
гональності та їх узагальнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Якимів Роман Ярославович ; НАН 
України, Ін-т математики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2013. — 17 с. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2013-4838 А] УДК 517.98 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь кандидата 

12638. Макарчук О. П. Проблема поглиблення теореми Джессена-Вінтнера 
для нескінченних згорток Бернуллі та їх узагальнень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статисти-
ка" / Макарчук Олег Петрович ; НАН України, Ін-т математики, [Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 
100 пр. — [2013-5334 А] УДК 519.21 

12639. Прокопович О. Р. Стимулювання еколого-економічного розвитку ви-
робництва меблів на основі кластерного аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охо-
рони навколиш. середовища" / Прокопович Ольга Ростиславівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-4943 А] УДК 519.237.7:504:684 
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12640. Сіренко О. О. Алгебраїчні методи аналізу стійкості блокових симет-

ричних криптоалгоритмів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Сіренко Ольга 

Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-4973 А] УДК 519.22:621.391 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь доктора 

12641. Демків І. І. Інтерполювання нелінійних операторів на континуальній 

множині вузлів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.07 "Обчисл. математика" / Демків Ігор Іванович ; НАН України, Ін-т математи-

ки, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2013. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—36 

(41 назва). — 120 пр. — [2013-4772 А] УДК 519.65 

На ступінь кандидата 

12642. Вавричук В. Г. Ітераційні методи на основі інтегральних рівнянь для 

наближеного розв'язування задачі Коші для параболічного рівняння : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.07 "Обчисл. математи-

ка" / Вавричук Василь Григорович ; НАН України, Ін-т математики, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 

110 пр. — [2013-5292 А] УДК 519.6 

12643. Ярмола Г. П. Параметричні ітераційні методи типу хорд для розв'язу-

вання нелінійних операторних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.07 "Обчисл. математика" / Ярмола Галина Пет-

рівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2013-6031 А] УДК 519.6 

12644. Ярмош О. В. Інтерполяція, інтерлінація та змішана апроксимація функ-

цій в моделюванні соціально-економічних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

ди" / Ярмош Олена Віталіївна ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Під-

горного, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(25 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-6032 А] УДК 519.6 

519.7 Математична кібернетика 

На ступінь доктора 

12645. Хайрова Н. Ф. Лінгвістичні технології ідентифікації знань у слабко-

структурованій текстовій інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : спец. 10.02.21 "Структур., приклад. та мат. лінгвістика" / Хайрова Ніна 

Феліксівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 

ін-т"]. — К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (45 назв). — 100 пр. — 

[2013-4283 А] УДК 519.76:81'322.2 

На ступінь кандидата 

12646. Кійковська О. І. Випадкові еволюції з рівновагою на зростаючих ін-

тервалах часу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Кійковська Ольга Ігорівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5096 А] УДК 519.715:519.856 
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519.8 Дослідження операцій 

На ступінь доктора 

12647. Палагін В. В. Математичні моделі, методи та засоби виявлення і ро-

зрізнення сигналів на фоні негаусових завад : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Палагін 

Володимир Васильович ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. 

Є. Пухова, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — К., 2013. — 46 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—

43 (92 назви). — 100 пр. — [2013-5810 А] УДК 519.8 

На ступінь кандидата 

12648. Білущак Ю. І. Математичне моделювання процесів дифузії у випадко-

во неоднорідних шаруватих тілах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Білущак Юрій 

Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Ін-т приклад. пробл. механіки і математи-

ки ім. Я. С. Підстригача НАН України]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (26 назв). — 100 пр. — [2013-5018 А] УДК 519.8:532.72 

12649. Гризун М. М. Математичне моделювання тривимірних течій газу на 

основі явних та інтераційних неявних різницевих схем : автореф. дис. на здобуття 

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

ди" / Гризун Марія Миколаївна ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Під-

горного, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-6213 А] УДК 519.87:533.6 

12650. Єфіменко А. А. Моделі та задачі оптимального керування структурою 

інформаційно-комунікаційного підприємства в умовах конкуренції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія 

оптимал. рішень" / Єфіменко Андрій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 140 пр. — 

[2013-4352 А] УДК 519.86 

12651. Калініна Н. Ю. Математичні моделі ідентифікації та методи структур-

ного аналізу фотограмметричних зображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

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

лініна Наталія Юріївна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-5091 А] 

 УДК 519.876.5 

12652. Климук Н. Я. Моделі процесів медичного страхування з урахуванням 

етіології захворювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Климук Наталія Яро-

славівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 21—22 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5100 А] УДК 519.87:364.32 

12653. Кузенков О. О. Біфуркаційні ефекти у вироджених диференціальних 

моделях субпопуляційної динаміки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Кузенков 

Олександр Олександрович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін.]. — 

Чернівці, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — 

[2013-5942 А] УДК 519.8 

12654. Остапчук О. П. Математичне моделювання фільтрації сольових роз-

чинів у ґрунтових середовищах з урахуванням техногенних чинників : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 

обчисл. методи" / Остапчук Оксана Петрівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пу-

люя, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 130 пр. — [2013-5807 А] УДК 519.8 

12655. Промович Ю. Б. Математичне моделювання струму в об'єктах з неод-

норідностями та методи їх біполярної електроімпедансної томоґрафії з підвищеною 

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

"Мат. моделювання та обчисл. методи" / Промович Юрій Бориславович ; Тернопіл. 

нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  

с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5219 А] 

 УДК 519.876.5:616-073.756.8 

12656. Степанченко О. М. Математичне моделювання процесів розчинення та 

вилуговування водорозчинних порід з основ та фундаментів гідротехнічних споруд : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. мо-

делювання та обчисл. методи" / Степанченко Ольга Миколаївна ; Тернопіл. нац. техн. 

ун-т ім. Івана Пулюя, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Тернопіль, 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2013-5253 А] 

 УДК 519.8:624.03 

12657. Хімка У. Т. Неперервна процедура стохастичної оптимізації в середо-

вищі з марковськими переключеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Хімка 

Уляна Теодорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Львів. політех-

ніка"]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2013-5274 А] УДК 519.8 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

На ступінь доктора 

12658. Коротін С. А. НЛТР синтез спектрів атомів для визначення хімічного 

складу зір диску і гало галактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-

мат. наук : спец. 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Коротін Сергій Анатолій-

ович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 

К., 2013. — 30 с. : іл. — Бібліогр.: с. 22—27 (54 назви). — 100 пр. — [2013-5637 А]

 УДК 524.3-355-36 

На ступінь кандидата 

12659. Андрієць О. С. Магнітні поля в слабких сонячних спалахах на рівнях 

фотосфери й хромосфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.03.03 "Геліофізика і фізика Соняч. системи" / Андрієць Олена Сер-

гіївна ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка]. — К., 2013. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—25 (38 назв). — 100 пр. — 

[2013-6281 А] УДК 523.985 

12660. Ванчура Р. Б. Кадастрове забезпечення робіт на землях автомобільного 

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

05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Ванчура Роман Богданович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-4887 А] УДК 528.4:332.64 

12661. Коренець О. В. Науково-методичні засади геоінформаційного карто-

графування на основі інфраструктур просторових даних : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.12 "Геогр. картографія" / Коренець 

Олександр Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5797 А] 

 УДК 528.9 

12662. Лазоренко-Гевель Н. Ю. Геоінформаційний моніторинг природних 

комплексів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Лазоренко-Гевель Надія Юріївна ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(8 назв). — 100 пр. — [2013-6075 А] УДК 528.4:502.2](477) 

12663. Маліна І. А. Методичні основи застосування технологій дистанційного 

зондування для моніторингу положення берегової лінії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та кар-

тогр." / Маліна Ірина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Одес. держ. акад. 

буд-ва і архіт.]. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. 

— [2013-4142 А] УДК 528.7 

12664. Медведський Ю. В. Технологія і методика геодезичного забезпечення 

будівництва висотних споруд засобами GNSS-технологій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та кар-

тогр." / Медведський Юрій Вікторович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 

16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4153 А] 

 УДК 528.4:69 

12665. Сафаров О. О. Методи комп'ютерної візуалізації тривимірних геомет-

ричних моделей фотограмметричних сцен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Сафаров Олек-

сандр Олександрович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро-

петровськ, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. 

— [2013-5983 А] УДК 528.7:004.923 

12666. Спірінцева О. В. Ідентифікація об'єктів на фотограмметричних цифро-

вих зображеннях в умовах невизначеності параметрів їх фіксації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. 

графіка" / Спірінцева Ольга Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гон-

чара. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2013-5993 А] УДК 528.7:004.9 

12667. Трегуб М. В. Методичні та інформаційні підходи до формування мет-

ричної інформації в державному земельному кадастрі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / 

Трегуб Микола Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-4269 А] 

 УДК 528.44+349.41 

12668. Черін А. Г. Геопросторові моделі та сервіси побудови геопорталу : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, 

фотограмметрія та картогр." / Черін Андрій Геннадійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архіт. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-6197 А] УДК 528.48 

12669. Шульган Р. Б. Врахування екологічного стану територій при грошовій 

оцінці земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Шульган 
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Роман Богданович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. ун-т вод. госп-ва та приро-

докористування]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-6023 А] УДК 528.4:332.362 

53 Фізика 

531 Загальна механіка. Механіка твердих тіл 

На ступінь доктора 

12670. Мазнєв О. В. Нові розв'язки рівнянь руху гіростата зі змінним гіроста-

тичним моментом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Мазнєв Олександр Володимирович ; НАН 

України, Ін-т приклад. математики і механіки, [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2013. 

— 39 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (34 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-4138 А]

 УДК 531.38 

На ступінь кандидата 

12671. Гоголєва Н. Ф. Нові точні розв'язки в задачі про рух за інерцією двох 

гіроскопів Лагранжа, з'єднаних неголономним шарніром : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Гоголєва 

Наталія Федорівна ; НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки, [Донец. нац. 

техн. ун-т]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2013-4011 А] УДК 531.38 

12672. Зінов'єва Я. В. Точні розв'язки в задачі про рух двох гіроскопів 

Лагранжа, з'єднаних сферичних шарніром : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Зінов'єва Яна Володи-

мирівна ; НАН України, Ін-т математики і механіки, [Донец. нац. техн. ун-т]. — До-

нецьк, 2013. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2013-4360 А] УДК 531.38 

12673. Ігнатова К. А. Дослідження лінійних інваріантних співвідношень 

рівнянь динаміки твердого тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Ігнатова Катерина Анатоліївна ; НАН 

України, Ін-т приклад. математики і механіки, [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2013. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4064 А] 

 УДК 531.38 

12674. Передерко А. Л. Моделі та система підвищення точності координатних 

вимірювань шляхом захисту від вібраційних впливів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначен-

ня складу речовин" / Передерко Анатолій Леонтійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. 

— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 120 пр. — [2013-4416 А]

 УДК 531.7 

532 Загальні питання механіки рідин.  

Механiка рiдин (гідромеханіка) 

На ступінь кандидата 

12675. Доник Т. В. Теплообмін та гідродинаміка в трубі з завихрювачем част-

кової закрутки потоку на основі хрестоподібної вставки : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплое-

нергетика" / Доник Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 

2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3936 А] УДК 

532.5.013.12 

12676. Іваницький О. І. Феноменологічні рівняння стану сильновзаємодіючої 

матерії з критичною точкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Іваницький Олексій Ігорович ; НАН 

України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. — К., 2013. — 16 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5581 А] УДК 532.612:539.12 

12677. Котельнікова А. С. Взаємодія поверхневих поодиноких хвиль з топо-

графічними неоднорідностями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Котельнікова Анна 

Сергіївна ; НАН України, Ін-т гідромеханіки. — К., 2013. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 11—12. — 100 пр. — [2013-3943 А] УДК 532.59 

12678. Ткаченко Л. В. Чисельне моделювання розвитку вихорів Тейлора-

Гертлера в нестаціонарній течії Куетта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Ткаченко 

Людмила Володимирівна ; НАН України, Ін-т гідромеханіки. — К., 2013. — 16 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3959 А] УДК 532.517 

533 Механіка газів. Аеромеханіка. Фізика плазми 

На ступінь кандидата 

12679. Жорова А. М. Коефіцієнти переносу неідеальної плазми : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / 

Жорова Алла Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Миколаїв. нац. ун-т 

ім. В. О. Сухомлинського]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). 

— 100 пр. — [2013-4909 А] УДК 533.9 

12680. Семенов І. Л. Вплив зіткнень на екранування макрочастинок в слаб-

коіонізованій плазмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Семенов Ігор Львович ; НАН України, Ін-т теорет. 

фізики ім. М. М. Боголюбова. — К., 2013. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 

100 пр. — [2013-5526 А] УДК 533.7/.9 

12681. Юхименко В. В. Властивості плазми суміші повітря з вуглеводнями в 

динамічних газорозрядних системах атмосферного тиску : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Юхименко 

Віталій Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (31 назва). — 100 пр. — [2013-5556 А] УДК 533.9 

534 Механічні коливання. Хвилі. Акустика 

На ступінь кандидата 

12682. Желяскова Т. М. Ультразвукові діагностичні та терапевтичні п'єзоелект-

ричні перетворювачі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.09.08 "Приклад. акустика та звукотехніка" / Желяскова Тетяна Миколаїв-

на ; 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. — [2013-6287 А] УДК 534.121 

12683. Сеєдхесамеддін Дабірсіагі. Енергоефективне кодування звукових сиг-

налів у цифрових слухових апаратах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : спец. 05.09.08 "Приклад. акустика та звукотехніка" / Сеєдхесамеддін Да-

бірсіагі ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4713 А] УДК 534.86 

535 Оптика 

На ступінь доктора 

12684. Касіяненко В. Х. Електронна, атомна будова та властивості апатитів і 

апатитоподібних макро- та наноструктур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Касіяненко Василь Харито-

нович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. 

— К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32. — 150 пр. — [2013-4073 А]

 УДК 535.33/.34:539.216 

12685. Кондратенко С. В. Фотогенерація і рекомбінація нерівноважних носіїв 

заряду в напівпровідникових наногетероструктурах Si1-xGex/Si та InxGa1-xAs/GaAs : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, 

лазер. фізика" / Кондратенко Сергій Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-

ка. — К., 2013. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — [2013-4090 А] 

 УДК 535.215:537.311.322 

На ступінь кандидата 

12686. Карлаш Г. Ю. Фотолюмінесцентні властивості композитів нанокрем-

нію з аерогелем кремнезему та наноструктурованого оксигідроксиду алюмінію : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика 

напівпровідників і діелектриків" / Карлаш Ганна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, Ін-т високих технологій. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 100 пр. — [2013-4071 А] УДК 535.373:538.958 

12687. Кушнір О. О. Поверхневі плазмонні збудження у неоднорідних метал-

діелектричних нанокомпозитах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Кушнір Олек-

сій Олександрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 21 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-5709 А] 

 УДК 535.3:537.874 

12688. Пірко І. Б. Термо- та фотоіндуковані перетворення електронних центрів 

забарвлення в кристалах зі структурою флюориту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелект-

риків" / Пірко Ігор Богданович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. лісотехн. ун-т 

України]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 

100 пр. — [2013-4576 А] УДК 535.343.2:535.548 

12689. Семінько В. В. Люмінесценція нанокристалів діелектриків при сегре-

гації домішкових іонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Семінько Владислав 

Вікторович ; НАН України, Ін-т монокристалів, [Ін-т сцинтиляційн. матеріалів]. — 

Х., 2013. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5527 А]

 УДК 535.373.2-022.532 

12690. Скуратовський С. І. Реконструкція зображення об'єкта за серією його 

миттєвих зображень, отриманих крізь турбулентну атмосферу : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастро-
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номія" / Скуратовський Сергій Іванович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т 

радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України]. — Х., 2013. — 16 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5364 А] 

 УДК 535.39:531.715 

12691. Тягульський С. І. Електролюмінесценція та захоплення заряду в 

структурах SiO2-Si з нанокластерами рідкісноземельних елементів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровід-

ників і діелектриків" / Тягульський Станіслав Ігорович ; НАН України, Ін-т фізики 

напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-4270 А] УДК 535.376 

536 Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь доктора 

12692. Кривчіков О. І. Перенос тепла в простих молекулярних твердих тілах з 

різними типами безладдя при низьких температурах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.09 "Фізика низ. температур" / Кривчіков 

Олександр Іванович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. 

— Х., 2013. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (38 назв). — 100 пр. — [2013-6296 А]

 УДК 536.24:536.48 

На ступінь кандидата 

12693. Землянка О. О. Підвищення ефективності малих біогазових установок 

на основі удосконалення їх гідродинамічних, теплових режимів та конструктивних 

елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 

"Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Землянка Олександр Олександрович ; 

Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5083 А] УДК 536.24:628.477 

12694. Лисенко К. Є. Підвищення ефективності низькотемпературної техно-

логії виготовлення та експлуатації гравійних фільтрів на основі аналізу тепломасооб-

мінних процесів в дисперсному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / 

Лисенко Катерина Євгеніївна ; Нац. металург. акад. України, [Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-5138 А] УДК 536.421:539.217]:622.5 

12695. Романік Р. В. Узагальнене рівняння стану тривимірної ізінгоподібної 

моделі в критичній області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Романік Роман Васильович ; НАН України, 

Ін-т фізики конденсов. систем. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). 

— 100 пр. — [2013-5517 А] УДК 536 

12696. Смородін О. В. Провідність та ефекти локалізації в квазіодновимірній 

електронній системі над рідким гелієм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.09 "Фізика низ. температур" / Смородін Олександр 

В'ячеславович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4714 А] 

 УДК 536.48 

12697. Чирка Т. В. Теплопровідність та електропровідність сипучих вуглецевих 

матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 



   

 
145 

"Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Чирка Тарас Всеволодович ; Нац. 

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

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-5833 А] УДК 536.2.081.7 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь кандидата 

12698. Волков О. Ю. Векторні взаємодії світлових променів у фоторефрактив-

них кристалах низької симетрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Волков Олександр Юрійович ; 

НАН України, Ін-т фізики. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. 

— [2013-5851 А] УДК 537.226 

12699. Дадоєнкова Ю. С. Магнітооптичні явища в магнітних і нелінійно-

оптичних фотонних структурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Дадоєнкова Юлія Сергіївна ; НАН України, 

Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2013-5857 А] 

 УДК 537.632+530.182 

12700. Колінько С. В. Особливості формування пучків іонів системами квад-

рупольних лінз з порушеною структурою магнітних полів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.20 "Фізика пучків зарядж. 

частинок" / Колінько Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т приклад. фізики. — 

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

5103 А] УДК 537.534.3 

12701. Сорочак А. М. Спін-хвильові резонатори мм-діапазону на основі одно-

вісних гексаферитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Сорочак Андрій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (24 назви). — 100 пр. 

— [2013-4975 А] УДК 537.635:621.3.029.65 

12702. Ткаченко В. С. Вплив внутрішньошарових неоднорідностей у розподілі 

магнітних параметрів на процеси розповсюдження спінових хвиль у магнонних крис-

талах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 

"Магнетизм" / Ткаченко Віра Сергіївна ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т 

ім. О. О. Галкіна, [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2013. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 21—23. — 125 пр. — [2013-5747 А] УДК 537.6 

12703. Тугай С. Б. Імпульсні режими роботи технологічних електронно-

променевих гармат високовольтного тліючого розряду : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.02 "Вакуум., плазм. та квант. елект-

роніка" / Тугай Сергій Борисович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 

К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-6263 А]

 УДК 537.525 

12704. Турянська Л. М. Міжрівневе поглинання електромагнітних хвиль кван-

товими точками з донорними та акцепторними домішками : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і 

діелектриків" / Турянська Леся Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-

ковича, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2013. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-6003 А] 

 УДК 537.311.32/.322 
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538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

12705. Сеті Ю. О. Теорія квазістаціонарних станів і електронного транспорту 

крізь резонансно-тунельні наноструктури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Сеті Юлія Олександрівна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2013. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 37—41. — 100 пр. — [2013-5244 А] УДК 538.9 

На ступінь кандидата 

12706. Дейнеко Н. В. Фізичні основи конструктивно-технологічних рішень 

тильних електродів плівкових сонячних елементів з базовим шаром з телуриду кад-

мію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 

"Фізика твердого тіла" / Дейнеко Наталя Вікторівна ; НАН України, Ін-т електро-

фізики та радіац. технологій, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2013. 

— 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2013-4032 А] 

 УДК 538.956 

12707. Іванова С. Ф. Фізико-технологічні механізми підвищення ефективності 

екстракції урану надкритичним діоксидом вуглецю : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Іванова Стелла 

Федорівна ; НАН України, Ін-т електрофізики та радіац. технологій, [Нац. наук. 

центр "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — Х., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-4060 А] 

 УДК 538.945:543.272.62 

12708. Кравців І. Я. Ефекти флуктуацій і просторового обмеження в теорії 

простих та анізотропних плинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.24 "Фізика колоїд. систем" / Кравців Іван Ярославович ; 

НАН України, Ін-т фізики конденсов. систем. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-5116 А] УДК 538.9 

12709. Кухтарук С. М. Надвисокочастотні явища, що виникають при взаємодії 

дрейфуючих електронів з полярними оптичними фононами або з дипольними коли-

ваннями наночастинок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Кухтарук Сергій Мико-

лайович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — К., 

2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 110 пр. — [2013-3946 А] 

 УДК 538.9.01 

12710. Леонтьєва Н. Р. Спектральні параметри електронів і екситонів, які 

взаємодіють з фононами у складних напівпровідникових нанотрубках : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напів-

провідників і діелектриків" / Леонтьєва Наталія Романівна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 

100 пр. — [2013-5137 А] УДК 538.958:621.315.59 

12711. Любименко О. М. Індуковане воднем формозмінення паладію : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 

твердого тіла" / Любименко Олена Миколаївна ; НАН України, Нац. наук. центр 

"Харків. фіз.-техн. ін-т ", [Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Х., 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-5480 А] 

 УДК 538.9 
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12712. Матієк В. О. Резонансне та фотон-супровідне електронне тунелювання 

крізь відкриті плоскі наносистеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Матієк 

Віталій Олександрович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2013. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2013-4148 А] УДК 538.958 

12713. Мельник М. І. Ангармонійні ефекти в монокристалах з різним характе-

ром сил хімічного зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Мельник Микола Іванович ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2013-5957 А] УДК 538.913 

12714. Чобаль О. І. Вплив тиску та розмірних ефектів на теплові властивості 

кристалів типу Sn2P2S6 з трикритичною точкою Ліфшиця на діаграмі стану : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 

тіла" / Чобаль Олександр Ілліч ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Держ. 

вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — Чернівці, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (26 назв). — 100 пр. — [2013-6016 А] УДК 538.95 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика. Молекулярна фізика 

На ступінь кандидата 

12715. Заруднєв Є. С. Біологічно активні хромофори (порфірини, імідазофена-

зини) та їх наногібриди з вуглецевими нанотрубками: структура, спектральні та 

енергетичні властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика" / Заруднєв Євген Сергійович ; 

НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2013. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5447 А] УДК 539.19 

12716. Сєрга І. М. Релятивістська теорія спектрів піонних атомів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. 

фізика" / Сєрга Інга Миколаївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. держ. 

екол. ун-т]. — Одеса, 2013. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (20 назв). — 

100 пр. — [2013-6109 А] УДК 539.18 

539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  

Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь доктора 

12717. Борц Б. В. Фізико-технологічні основи з'єднання різнорідних металів у 

твердій фазі методом гарячої прокатки у вакуумі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Борц Борис Вікто-

рович ; НАН України, Ін-т електрофізики та радіац. технологій, [Нац. наук. центр 

"Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — Х., 2013. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 

(58 назв). — 100 пр. — [2013-4493 А] УДК 539.3:621.791.3 

12718. Опанасович В. К. Математичні моделі і методи аналізу деформування 

пластинкових структур з тріщинами за контакту їх берегів : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого 

тіла" / Опанасович Віктор Костянтинович ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. ме-

ханіки і математики ім. Я. С. Підстригача, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Львів, 2013. — 42 с. : іл. — Бібліогр.: c. 34—38 (44 назви). — 100 пр. — [2013-4748 А]

 УДК 539.3 
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12719. Солодей І. І. Розв'язання просторових динамічних задач механіки 
нелінійного деформування і руйнування на основі сучасних скінченноелементних 
моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.17 
"Буд. механіка" / Солодей Іван Іванович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. 
— 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—38 (33 назви). — 100 пр. — [2013-3919 А] 

 УДК 539.3 

На ступінь кандидата 

12720. Афанас'єва Т. В. Адсорбція та дифузія атомів елементів IV, V груп та 
кисню на поверхнях Si(001) і Ge(001) при малих ступенях покриття : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.04 "Фіз. електроніка" / 
Афанас'єва Тетяна Вікторівна ; НАН України, Ін-т фізики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2013-5761 А]
 УДК 539.21:544.723 

12721. Богдан Д. В. Чисельний аналіз тріщиностійкості просторових призма-
тичних тіл при пружнопластичному деформуванні на основі модифікованого методу 
реакцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.17 
"Буд. механіка" / Богдан Дмитро Васильович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 
2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2013-3848 А] УДК 539.41 

12722. Будніков М. А. Дослідження вимушених геометрично нелінійних коли-
вань багатошарових пологих оболонок та пластин за допомогою метода R-функцій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Ме-
ханіка деформів. твердого тіла" / Будніков Микола Анатолійович ; Донец. нац. ун-т, 
[Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-4723 А] 

 УДК 539.3 
12723. Валяшек В. Б. Пружно-пластичне деформування середовищ з прямо-

кутними вирізами і включеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Валяшек Воло-
димир Богданович ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики 
ім. Я. С. Підстригача, [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Львів, 2013. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-4724 А]
 УДК 539.375 

12724. Гуцуляк І. І. Вплив високодозової іонної імплантації на структурні та 
фізичні властивості кристалів Y2,95La0,05Fe5O12 : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Гуцуляк Іван Іва-
нович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2013. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6057 А] УДК 539.3 

12725. Єлагін О. В. Нелінійні ангармонічні ефекти при розповсюдженні нор-
мальних пружних хвиль в циліндричних хвилеводах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 
Єлагін Олексій Володимирович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4728 А] 

 УДК 539.3:534.182 
12726. Жиганюк І. В. Мікроскопічна теорія взаємодії молекул води : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фі-
зика" / Жиганюк Ігор Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 
100 пр. — [2013-4355 А] УДК 539.6:546.212 
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12727. Завгородній А. В. Термомеханічна поведінка тривимірних тіл обертан-
ня з непружних матеріалів при моногармонічному навантаженні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 
твердого тіла" / Завгородній Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т механіки 
ім. С. П. Тимошенка. — К., 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (12 назв). — 
150 пр. — [2013-4051 А] УДК 539.3 

12728. Клімін В. В. Формування триботехнічних властивостей сталевих дета-
лей комбінованою механо-хіміко-термічною обробкою : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / 
Клімін Володимир Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4079 А] 

 УДК 539.4.015:62-23 
12729. Кот В. В. Розрахунок складених пластин з міжфазними розімкненими 

ребрами жорсткості за дії згинальних навантажень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Кот 
Василь Васильович ; Луц. нац. техн. ун-т, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Луцьк, 
2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5110 А]
 УДК 539.3 

12730. Купріянова Ю. А. Дифузійний рух у колоїдних системах під дією 
зовнішніх полів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика" / Купріянова Юлія Андріївна ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17. 
— 100 пр. — [2013-4698 А] УДК 539.2 

12731. Лисюк Ю. В. Модифікування термоелектричних властивостей масив-
них, тонкоплівкових та нанорозмірних структур плюмбум телуриду : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
Лисюк Юрій Володимирович ; ДВНЗ "Нац. ун-т "Львів. політехніка", [ДВНЗ "При-
карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—22. — 100 пр. — [2013-4124 А] УДК 539.2 

12732. Музичук К. П. Розрахунок пластинчастих елементів конструкцій з 
міжфазними дуговими розрізами, береги яких контактують при згині : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 
твердого тіла" / Музичук Катерина Петрівна ; Луц. нац. техн. ун-т, [Рівнен. держ. 
гуманіт. ун-т]. — Луцьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2013-5498 А] УДК 539.3 

12733. Новіков А. І. Розробка методів розрахунку циклічної довговічності та 
кінетики пошкодження конструкційних матеріалів за граничним вичерпанням ло-
кальної пластичності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Новіков Андрій Ігорович ; НАН 
України, Ін-т пробл. міцності ім. Г. С. Писаренка. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (18 назв). — 100 пр. — [2013-6092 А] 

 УДК 539.38 
12734. Олійник О. В. Фізична кінетика модуляції розподілу вакансій у опро-

мінюваних кубічних кристалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Олійник Олена Володимирівна ; 
НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2013. — 21 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-4557 А] 

 УДК 539.3 
12735. Петренко О. О. Задачі в'язкопружності та термов'язкопружності для ба-

гатозв'язних анізотропних пластинок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Петренко Окса-
на Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(9 назв). — 100 пр. — [2013-6309 А] УДК 539.3 

12736. Подолян О. М. Феноменологічні моделі дифузійно-контрольованих 
процесів пороутворення та сеґреґації у бінарних наночастинках і мезосистемах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Подолян Оксана Миколаївна ; НАН України, Ін-т металофізики 
ім. Г. В. Курдюмова, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2013. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2013-4577 А] УДК 539.219.3 

12737. Приходько О. С. Розрахунок граничної рівноваги елементів конструк-
цій з пружно-пластичними включеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Приходько 
Олексій Сергійович ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4580 А] УДК 539.3 

12738. Сичікова Я. О. Морфологічні властивості наноструктур, сформованих 
на поверхні монокристалічного фосфіду індію методом електрохімічного травлення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 "Фізика 
напівпровідників і діелектриків" / Сичікова Яна Олександрівна ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2013-4958 А] УДК 539.2 

12739. Шастун В. В. Енергетичний спектр та електричні властивості вуглеце-
вих нанотрубок з домішками N та Cr : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Шастун Віталій Валерійо-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16. — 90 пр. — [2013-4305 А] УДК 539.2:546.26 

12740. Шут О. О. Закономірності зміцнення полікристалів при переході від 
мікро- до наноструктурного стану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Шут Ольга Олександрівна ; 
НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2013. — 21 с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2013-6277 А] 

 УДК 539.3:669.2 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

542 Практична лабораторна хімія. Препаративна  

та експериментальна хімія 

На ступінь доктора 

12741. Куцевол Н. В. Особливості молекулярної структури розгалужених ко-
полімерів декстран-поліакриламід різного молекулярного дизайну : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. 
сполук" / Куцевол Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—38 (77 назв). — 100 пр. — [2013-5869 А]
 УДК 542.9+544.169 

543 Аналітична хімія 

На ступінь доктора 

12742. Єгорова А. В. Застосування сенсибілізованої люмінесценції іонів лан-

танідів для визначення біологічно активних речовин : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Єгорова Алла Володи-
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мирівна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. — Одеса, 2013. — 39 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (88 назв). — 100 пр. — [2013-5076 А] 

 УДК 543.426:546.650 

На ступінь кандидата 

12743. Анельчик Г. В. Люмінесцентне визначення гідроксил- і карбоксил-

вмісних 1,4-бенздіазепінів та деяких карбонових кислот з використанням комплексів 

лантанідів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 

"Аналіт. хімія" / Анельчик Ганна Володимирівна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т 

ім. О. В. Богатського. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). 

— 100 пр. — [2013-5005 А] УДК 543.426:[547.7+546.650 

12744. Стоянов О. О. Визначення різновалентних форм церію та європію у 

важкорозчинних функціональних матеріалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Стоянов Олександр Олегович ; 

НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5255 А] УДК 543.62 

544 Фізична хімія 

На ступінь доктора 

12745. Галстян А. Г. Дослідження реакцій селективного окиснення аренів озо-

новмісними газами у рідкій фазі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. 

наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Галстян Андрій Генрійович ; НАН України, Ін-т 

фіз.-органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка, [Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля]. — Донецьк, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 

(44 назви). — 100 пр. — [2013-4688 А] УДК 544.47 

12746. Дзязько Ю. С. Іонообмінні та транспортні властивості високогідрато-

ваних матеріалів на основі фосфатів та діоксидів цирконію : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Дзязько Юлія 

Сергіївна ; НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — К., 

2013. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—40 (70 назв). — 120 пр. — [2013-4811 А]

 УДК 544.722.122:546.831 

12747. Полєтаєв М. І. Пилове полум'я металів: отримання, властивості, вико-

ристання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.17 "Хім. фізика, фізика горіння та вибуху" / Полєтаєв Микола Іванович ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32. 

— 100 пр. — [2013-5208 А] УДК 544.452:539.91 

12748. Сергеєв В. В. Хімічна термодинаміка сполук акрилового ряду : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / 

Сергеєв Валентин Вікторович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. 

політехніка"]. — Львів, 2013. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 

(38 назв). — 100 пр. — [2013-5241 А] УДК 544.3 

12749. Сокольський Г. В. Фізико-хімічні аспекти утворення і властивості 

функціональних оксидних матеріалів на основі манґану(ІV) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Сокольський Геор-

гій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 

2013. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (45 назв). — 100 пр. — [2013-5249 А]

 УДК 544.1.03 
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На ступінь кандидата 

12750. Бондар В. В. Каталітичне окиснення алкілгетаренів озоном у сульфат-

нокислих розчинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.04 "Фіз. хімія" / Бондар Валерія Валеріївна ; НАН України, Ін-т фіз.-органіч. 

хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. 

— Донецьк, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — 

[2013-4685 А] УДК 544.4 

12751. Варламова К. В. Прогнозування властивостей сумішей сполук метода-

ми QSAR/QSPR на основі симплексного подавання молекулярної структури : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / 

Варламова Катерина Володимирівна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Бо-

гатського. — Одеса, 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 

100 пр. — [2013-5034 А] УДК 544.16 

12752. Веліканова Т. А. Високотемпературні фазові перетворення за участю 

Mn-подібних фаз в системах Fe—Mo, Fe—Mo—C, Fe—Mo—Cr—C : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.04 "Фіз. хімія" / Веліканова Тетя-

на Авеніровна ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 

2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2013-5039 А]

 УДК 544.344.015.4.032.4 

12753. Дадашев А. Д. Іммобілізовані на кремнеземах полігексаметиленгуа-

нідин та його похідні в твердофазній екстракції йонів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Дадашев 

Арсентій Дадашевич ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — К., 2013. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (30 назв). — 100 пр. — 

[2013-6141 А] УДК 544.723 

12754. Литвин В. А. Синтез і властивості наночастинок срібла та золота, 

стабілізованих синтетичними гуміновими речовинами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Литвин Валентина Ана-

толіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 

100 пр. — [2013-4661 А] УДК 544.77 

12755. Махлайчук П. В. Роль водневих зв'язків у формуванні властивостей 

води : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 

"Теорет. фізика" / Махлайчук Павло Вікторович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. 

— Одеса, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 120 пр. — [2013-4550 А]

 УДК 544.142.4:536.63 

12756. Пенделюк О. І. Змішані гідратовані оксиди мангану і титану як сорбен-

ти для вилучення стронцію та каталізатори газофазного окиснення органічних спо-

лук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. 

хімія" / Пенделюк Оксана Іванівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуй-

ка, [Ін-т сорбції та пробл. ендоекології НАН України]. — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4199 А] 

 УДК 544.723:[546.71-31+546.82-31 

12757. Пилипчук Є. В. Синтез та властивості магніточутливих гадолінійвміс-

них нанокомпозитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Пилипчук Євген Володимирович ; НАН України, 

Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — К., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(20 назв). — 100 пр. — [2013-4418 А] УДК 544.7 
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12758. Плясовська К. А. Електрохімічне формування та властивості оксидних 

шарів на олові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.05 "Електрохімія" / Плясовська Катерина Андріївна ; ДВНЗ "Укр. держ. хім.-

технол. ун-т", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Дніпропетровськ, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-5968 А]

 УДК 544.653:546.81 

12759. Стець О. С. Електрохімічні властивості комплексів Купруму з акрило-

вою кислотою та її похідними : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.05 "Електрохімія" / Стець Ольга Сергіївна ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — 

Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 

100 пр. — [2013-5533 А] УДК 544.65 

12760. Фарбун І. А. Цитратний синтез і фізико-хімічні властивості дисперсних 

оксидів 3d-металів (Zn, Cu, Ni, Mn) та церію : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Фарбун Ірина Анатоліївна ; НАН 

України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка, [Ін-т сорбції та проблем ендоекології 

НАН України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2013-4446 А] УДК 544.2:546.302-31 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь доктора 
12761. Кокшарова Т. В. Взаємний вплив амідних і тіоамідних лігандів та аніо-

нів на структуру та властивості координаційних сполук 3d-металів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Кокшаро-

ва Тетяна Володимирівна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського, [Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 

(66 назв). — 100 пр. — [2013-5102 А] УДК 546-3:544.112 

12762. Красовський В. П. Фізико-хімічні основи адгезійної взаємодії в систе-

мах фторидні сполуки — металічні розплави : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра хім. наук : спец. 02.00.04 "Фіз. хімія" / Красовський Віталій Петрович ; НАН 

України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2013. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (42 назви). — 100 пр. — [2013-4535 А] 

 УДК 546.161:669.29 

12763. Русакова Н. В. Лантанідвмісні гетероядерні комплекси на основі функ-

ціоналізованих калікс[4]аренів та порфіринів: синтез, будова і люмінесцентні влас-

тивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.01 

"Неорганіч. хімія" / Русакова Наталя Володимирівна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т 

ім. О. В. Богатського. — Одеса, 2013. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 

(51 назва). — 100 пр. — [2013-5230 А] УДК 546.650 

На ступінь кандидата 
12764. Бігун І. М. Взаємодія компонентів у системах Cd-{Mn, Fe, Zn}-In та 

споріднених : (фаз. рівноваги, кристаліч. структури та властивості сполук) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / 

Бігун Інна Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5886 А] 

 УДК 546.112:544.344 
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12765. Дорошенко М. М. СVD-синтез германію різноманітної морфології з 

використанням легких прекурсорів (в-дикетонатів) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Дорошенко Максим 

Миколайович ; НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — 

К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-5918 А]

 УДК 546.289-386.057 

12766. Ковальська Є. О. Каталітичний CVD-синтез вуглецевих нанотрубок, їх 

модифікування та застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Ковальська Євгенія Олександрівна ; 

НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2013-6156 А] 

 УДК 546.262.5.057:544.478 

12767. Луцишин Ю. Я. Кристалічна структура сполук алюмінію та рідкісно-

земельних металів (Sm, Eu, Gd, Tb) з Mg, Ge або деякими d-елементами VIII групи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. 

хімія" / Луцишин Юрій Ярославович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-6164 А]

 УДК 546:548.736 

12768. Лученко А. І. Фізико-хімічна модифікація поверхні монокристалічного 

кремнію та її властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Лученко Анжеліка Ілларіонівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 

100 пр. — [2013-4135 А] УДК 546.28:621.315 

12769. Маланич Г. П. Взаємодія PbTe та твердих розчинів Pb1-xSnxTe з тра-

вильними композиціями H2O2—HBr—розчинник : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.21 "Хімія твердого тіла" / Маланич Галина 

Петрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ін-т фізики напівпровідників 

ім. В. Є. Лашкарьова НАН України]. — Чернівці, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-6167 А] УДК 546.811/.815 

12770. Михалічко О. Б. Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук у 

системах {La, Gd, Er}—Cu—Ga—Si при 600°С : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Михалічко Олег 

Борисович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-4703 А] УДК 546.65 

12771. Мудрий О. О. Перероблення вторинних розчинів арґентуму нітрату 

контактним осадженням магнієм у кондиційні продукти : (порошк. срібло, калію 

нітрат і бішофіт) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Мудрий Олександр Олександрович ; 

Нац. техн. ун-т [України] "Київ. політехн. ін-т", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — 

К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 125 пр. 

— [2013-5176 А] УДК 546.571:661.31 

12772. Прилипко С. Ю. Особливості отримання нанокристалічних манганітів 

та їх електричні і магнітні властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Прилипко Сергій Юрійович ; 

НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. Н. [тобто М.] Францевича, [Донец. 

фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна]. — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(21 назва). — 100 пр. — [2013-4213 А] УДК 546.713+537.621.4 
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12773. Сенчик Г. А. Каркасні координаційні полімери на основі 1,2,4-тріазоліл 

функціоналізованих адамантанів та діамантанів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Сенчик Ганна Анд-

ріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., схеми. — Біб-

ліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5362 А] УДК 546.302:547.79 

547 Органічна хімія 

На ступінь кандидата 

12774. Бачинський С. Ю. 3-ариліден(гетариліден)-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіа-

зепін-2-они. Синтез, будова та властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Бачинський Сергій Юрійович ; 

НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-5287 А] УДК 547.89 

12775. Єресько О. Б. Синтез і модифікація структур бензофуро[2,3-d][1,2]діа-

зепін-4-онів, бензотієно[2,3-d][1,2]діазепін-4-онів і [1,2]діазепіно[4,5-b]індол-4-онів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. 

хімія" / Єресько Олександр Борисович ; НАН України, Ін-т фіз.-органіч. хімії і ву-

глехімії ім. Л. М. Литвиненка. — Донецьк, 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (19 назв). — 100 пр. — [2013-4812 А] УДК 547.532 

12776. Колосова О. С. рН-Чутливі довгохвильові флуоресцентні барвники на 

основі норсквараїнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Колосова Ольга Сергіївна ; НАН України, Фіз.-хім. 

ін-т ім. О. В. Богатського, [ДНУ "НТК "Ін-т монокристалів"]. — Одеса, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-5319 А] 

 УДК 547.42:667.287.4 

12777. Кондратюк К. М. Синтез та властивості нових функціоналізованих 

похідних 1,3-оксазол-4-ілфосфонової кислоти : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Кондратюк Костянтин 

Михайлович ; НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — К., 2013. — 

20 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 120 пр. — [2013-6227 А] 

 УДК 547.1'1 

12778. Котляр В. М. Халкони бензімідазольного та імідазольного рядів: синтез 

та реакційна здатність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Котляр Володимир Миколайович ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 20 с. : схеми. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 

150 пр. — [2013-4696 А] УДК 547.781 

12779. Левков І. В. Реакційна здатність 1-аміноізоіндолу, його похідних та 

аналогів в умовах реакцій з дієнофілами в гомогенному та структурованому середо-

вищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 

"Органіч. хімія" / Левков Ігор Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ун-т 

Поля Сабатьє (Тулуза, Франція)]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл., схеми. 

— Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2013-4117 А] 

 УДК 547.752:543.637.2 

12780. Савсуненко О. О. Синтез функціоналізованих ПАР для створення 

нових організованих молекулярних систем з метою утилізації екотоксикантів і 

моделювання роботи ферментів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Савсуненко Олександр Олегович ; НАН 
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України, Ін-т фіз.-органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка. — Донецьк, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4833 А] 

 УДК 547.288.4 

12781. Харанеко О. І. 2,5-Дигідро-1Н-2,3-бензодіазепін-1-он і 5,7-дигідропіро-

ло[3,4-d][1,2]діазепін-1(2Н)-они. Синтез, функціоналізація і гетероанелювання : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. 

хімія" / Харанеко Олег Іванович ; НАН України, Ін-т фіз.-органіч. хімії і вуглехімії 

ім. Л. М. Литвиненка. — Донецьк, 2013. — 19 с. : схеми. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-4837 А] УДК 547.856 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

На ступінь доктора 

12782. Калашник Г. А. Глибинні фактори формування промислових родовищ 

урану Українського щита : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : 

спец. 04.00.01 "Заг. та регіон. геологія" / Калашник Ганна Анатоліївна ; НАН 

України, Ін-т геол. наук. — К., 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 (39 назв). — 

100 пр. — [2013-5090 А] УДК 550.83:553.495(477) 

12783. Колтун Ю. В. Геохімічна еволюція чорносланцевих товщ та нафто-

газові системи Українських Карпат і Передкарпатського прогину : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.02 "Геохімія" / Колтун Юрій 

Володимирович ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. — Львів, 

2013. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 35—39. — 100 пр. — [2013-4816 А]

 УДК 550.4:551.352.4](477.8) 

12784. Лісний Г. Д. Теорія та практика побудови сейсмічних зображень для 

еліптично-анізотропних середовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Лісний Георгій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 37—39 (37 назв). — 

100 пр. — [2013-5476 А] УДК 550.34.01 

На ступінь кандидата 

12785. Костенко О. М. Геохімія та радіогеохронологія гранітоїдів Волинського 

мегаблока : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.02 

"Геохімія" / Костенко Олена Миколаївна ; 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. — [2013-5638 А] УДК 550.4+550.93]:552.311(477.82) 

12786. Мендрій Я. В. Прогнозування зон тріщинуватості за даними сейсмо-

розвідки в умовах вугленосних формацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Мендрій Яна Вячеславівна ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Нац гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (16 назв). — 120 пр. — [2013-4154 А] УДК 550.384 

12787. Мураста В. А. Петрофізичні характеристики та параметри неоднорід-

ності кайнозойських відкладів українського сектора Чорного та Азовського морів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 

"Геофізика" / Мураста Володимир Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2013-6175 А]

 УДК 550.832:551.77](262.5+262.54) 
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12788. Попов С. А. Магнетизм характерних родовищ рідкісних та благородних 

металів Українського щита і його прогностичне значення : (на прикл. Побужжя і 

Приазов'я) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 

04.00.22 "Геофізика" / Попов Сергій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 125 пр. — 

[2013-5212 А] УДК 550.389(477.7) 

12789. Пятковська І. О. Особливості виділення газонасичених товщ у тонко-

шаруватих відкладах Передкарпатського прогину за даними геофізичних дослід-

жень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 

"Геофізика" / Пятковська Ірина Олегівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 

газу. — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-4216 А] УДК 550.832 

12790. Хоменко Р. В. Ультрадетальна магнітометрія характерних агроланд-

шафтів Лісостепової зони України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Хоменко Руслан Володимирович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 

(32 назви). — 100 пр. — [2013-5544 А] УДК 550.389.1(477) 

12791. Цибульський В. О. Комплексна геолого-геофізична модель нижнь-

омайкопських відкладів Прикерченського шельфу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Цибульський Віталій Олек-

сандрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6195 А] УДК 550.834 

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія.  

Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

На ступінь доктора 

12792. Ломакін І. Е. Рельєф підводних гір та піднять і тектоніка дна Атлантич-

ного та Індійського океанів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : 

[спец.] 04.00.10 "Геологія океанів і морів" / Ломакін Ігор Емануїлович ; НАН Украї-

ни, Ін-т геол. наук, [Держ. наук. установа "Від-ня мор. геології та осадоч. рудоутво-

рення"]. — К., 2013. — 37 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 30—36 (48 назв). — 

130 пр. — [2013-5333 А] УДК 551.242.2:551.462 

12793. Пасинков А. А. Морфоструктурне районування Азово-Чорноморського 

басейну України та перспективи освоєння регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.10 "Геологія океанів і морів" / Пасинков Ана-

толій Андрійович ; НАН України, Ін-т геол. наук, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-

надського]. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—38 (94 назви). — 

100 пр. — [2013-5346 А] УДК 551.351+551.462.32 

12794. Рідуш Б. Т. Палеогеографічні реконструкції природних умов пізнього 

кайнозою півдня Східної Європи за результатами досліджень відкладів печер : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.04 "Геоморфологія та 

палеогеографія" / Рідуш Богдан Тарасович ; НАН України, Ін-т географії, [Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2013. — 44, [2] с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—41 (73 назви). — 100 пр. — [2013-4753 А] УДК 551.77(4-11):551.44 

На ступінь кандидата 

12795. Абєлєнцев В. М. Геологічні умови оптимізації вилучення залишкових 

запасів вуглеводнів на родовищах північно-східної прибортової зони Дніпровсько-
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Донецької западини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

[спец.] 04.00.17 "Геологія нафти і газу" / Абєлєнцев Володимир Михайлович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-5401 А] УДК 551.24:553.98(477.5) 

12796. Александров О. Л. Геологічна будова і золотоносність Ольховатсько-

Волинцівської антикліналі в структурі Донецької складчастої споруди : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.01"Заг. та регіон. геологія" / 

Александров Олександр Львович ; НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2013. — 

24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—23 (19 назв). — 100 пр. — [2013-5001 А] 

 УДК 551.243+553.411](477.6) 

12797. Бойко О. Л. Особливості радіоактивного забруднення продукції лісо-

вого господарства у Поліссі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Бойко Олексій Леонідо-

вич ; Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України, Укр. ордена "Знак Поша-

ни" НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. — Х., 2013. — 18 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-4489 А] 

 УДК 551.521:630*](477.41/.42) 

12798. Єфіменко В. І. Границя нижнього та середнього карбону в Донбасі : (за 

даними вивч. форамініфер і водоростей) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геол. наук : [спец.] 04.00.09 "Палеонтологія і стратиграфія" / Єфіменко Вален-

тина Іванівна ; НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2013. — 24 с., [1] арк. іл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 21 (7 назв). — 100 пр. — [2013-5443 А] УДК 551.735(477.6) 

12799. Звонок Є. О. Еоценові тетраподи України: стратиграфічне і палеогео-

графічне значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 

04.00.09 "Палеонтологія і стратиграфія" / Звонок Євген Олександрович ; НАН 

України, Ін-т геол. наук. — К., 2013. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 22—24. — 100 пр. — 

[2013-5310 А] УДК 551.781.4:56](477) 

12800. Карамушка О. О. Структурні критерії виділення порушених зон у ву-

гільних пластах Донбасу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

спец. 04.00.01"Заг. та регіон. геологія" / Карамушка Ольга Олександрівна ; НАН 

України, Ін-т геол. наук, [Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова]. — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-5632 А] 

 УДК 551.243:622.023](477.6) 

12801. Костюк О. В. Літологія палеоценових відкладів Скибової зони Україн-

ських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 

04.00.21 "Літологія" / Костюк Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т геол. 

наук, [Нац. наук.-природн. музей НАН України]. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). — 135 пр. — [2013-6066 А] 

 УДК 551.73(477:292.452) 

12802. Костюкєвич Т. К. Моделювання впливу агрометеорологічних умов на 

фотосинтетичну продуктивність цукрових буряків в Україні : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, 

агрометеорологія" / Костюкєвич Тетяна Костянтинівна ; Одес. держ. екол. ун-т. — 

Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2013-3864 А] 

 УДК 551.5:633.41](477) 

12803. Мацібора О. В. Еволюція голоценових ґрунтів Побужжя як відобра-

ження змін фізико-географічних умов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.04 "Геоморфологія та палеогеографія" / Мацібора Олек-
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сандр Васильович ; НАН України, Ін-т географії. — К., 2013. — 20 с., [1] арк. іл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4151 А] 

 УДК 551.4(477) 

12804. Монюшко М. М. Вплив гідрологічних умов на розподіл різних форм 

нафти в північній частині Атлантичного океану : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.08 "Океанологія" / Монюшко Марина Ми-

хайлівна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-5804 А] УДК 551.46.06(261.1) 

12805. Муркалов О. Б. Морфологія та динаміка піщаних пляжів у береговій 

зоні Чорного моря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.04 "Геоморфологія та палеогеографія" / Муркалов Олександр Борисо-

вич ; НАН України, Ін-т географії, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-4407 А] 

 УДК 551.4.038(262.5) 

12806. Сокур О. М. Особливості геологічних умов формування покладів га-

зогідратів в межах Азово-Чорноморського басейну : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.10 "Геологія океанів і морів" / Сокур Олег 

Миколайович ; НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2013. — 25 с. — Бібліогр.: 

с. 22—23 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4241 А] 

 УДК 551.351/.352:553.981](262.5) 

12807. Старжинський О. М. Стратиграфія та молюски юрських відкладів 

Західного Причорномор'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

[спец.] 04.00.09 "Палеонтологія і стратиграфія" / Старжинський Олександр Михай-

лович ; НАН України, Ін-т геол. наук, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. 

— 24 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5531 А] 

 УДК 551.762.2(477.7) 

12808. Хоменко І. А. Умови та механізми утворення замерзаючих опадів та 

ожеледно-паморозевих явищ біля поверхні землі та на висотах над територією 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.09 

"Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / Хоменко Інна Анатоліївна ; Одес. 

держ. екол. ун-т. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). 

— 100 пр. — [2013-5760 А] УДК 551.509.32(477) 

12809. Цибульська О. В. Геолого-генетична типізація селів та оцінка селене-

безпеки басейну р. Тиса : (гірськоскладчаста обл. Карпат) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.01"Заг. та регіон. геологія" / Цибульська 

Оксана Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-6118 А] 

 УДК 551.311.8(292.451/.454) 

552 Петрологія. Петрографія 

На ступінь кандидата 

12810. Стадніченко С. М. Галокатагенез порід нижньопермських формацій 

центральної та південно-східної частин Дніпровсько-Донецької западини : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.21 "Літологія" / Стад-

ніченко Світлана Миколаївна ; НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2013. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4245 А] 

 УДК 552.14:552.53](477.6-12) 
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12811. Шморг Я. С. Літологія продуктивних нафтогазоносних колекторів се-

реднього та нижнього карбону середньої частини північного борту Дніпровсько-

Донецької западини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

[спец.] 04.00.21 "Літологія" / Шморг Яніна Станіславівна ; НАН України, Ін-т геол. 

наук. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6273 А]

 УДК 552.5(477.5) 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

На ступінь кандидата 

12812. Андрейчук М. М. Особливості геологічної будови і пастки вуглеводнів 

Зовнішньої зони Передкарпатського прогину : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.17 "Геологія нафти і газу" / Андрейчук Михайло 

Михайлович ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин [та ін.]. — 

Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-4801 А] 

 УДК 553.98(477.8) 

12813. Бельський В. М. Фізико-хімічні умови формування рідкісноземельної та іт-

рієвої мінералізації Приазов'я : (за флюїд. включеннями в мінералах) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.20 "Мінералогія, кристалографія" / 

Бельський Володимир Миколайович ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та 

рудоутворення ім. М. П. Семененка. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-5763 А] УДК 553.493.6(477.7) 

12814. Бурлуцький М. С. Закономірності локалізації германієносних площ 

Донецького вугільного басейну та їх геолого-економічна оцінка : (на прикл. Лиси-

чан. геол.-пром. р-ну) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

[спец.] 04.00.19 "Екон. геологія" / Бурлуцький Микола Семенович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-4686 А] УДК 553.94(477.62) 

12815. Волкова О. В. Перспективи нафтогазоносності українського сектора 

Керченсько-Таманського прогину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" / Волкова Олена Валеріївна ; НАН 

України, Ін-т геол. наук, [ДНУ "Від-ня мор. геології та осад. рудоутворення НАН 

України"]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-5900 А] УДК 553.98.041(210.5:262.5:477) 

12816. Матюшкіна О. П. Закономірності поширення і речовинний склад 

декоративних різновидів верхньоюрських мармурованих вапняків Криму : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.11 "Геологія метал. і 

неметал. корис. копалин" / Матюшкіна Оксана Петрівна ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Нац гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-4150 А] УДК 553.3(477.75) 

12817. Романюк Л. С. Геологічна будова та рудоносність Сущано-Пержан-

ської зони активізації Українського щита : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геол. наук : спец. 04.00.01 "Заг. та регіон. геологія" / Романюк Леся Сергіївна ; 

НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-5227 А] УДК 553.493(477.42) 

12818. Яцина Д. В. Критерії рудоносності дуніт-гарцбургітової формації Пів-

денно-Білозерського (Український щит) та Олися-Мусюрського (Приполярний Урал) 

масивів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.11 



   

 
161 

"Геологія метал. і неметал. корис. копалин" / Яцина Дмитро Валерійович ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2013. — 19 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 120 пр. — [2013-4479 А] 

 УДК 553.3.078(477.64+571.122) 

556 Гідросфера. Вода загалом. Гідрологія 

На ступінь кандидата 

12819. Басюк Т. О. Оцінка гідрологічних і гідроекологічних умов розвитку та 
реконструкції малих гідроелектростанцій : (на прикл. р. Південний Буг) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, 
вод. ресурси, гідрохімія" / Басюк Тетяна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — К., 2013. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 120 пр. — [2013-6242 А] 

 УДК 556.155:627.12 
12820. Винарчук О. О. Гідрохімічний режим та якість води річок Лівобе-

режного лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Винарчук Ольга 
Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19. — 120 пр. — [2013-5420 А] УДК 556.114(477.5) 

12821. Кічук Н. С. Максимальний стік дощових паводків на Півдні України та 
його розрахункові характеристики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Кічук 
Наталія Сергіївна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6248 А] УДК 556.166(477.7) 

12822. Куза А. М. Обґрунтування прогнозу появи льодових явищ на основі 
дискримінантної функції в умовах рівнинних річок України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресур-
си, гідрохімія" / Куза Антоніна Миколаївна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2013. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2013-5126 А] 

 УДК 556.535(477) 
12823. Мельник А. А. Вплив антропогенної перетвореності річкових басейнів 

на паводки Карпато-Подільських приток Дністра : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідро-
хімія" / Мельник Антон Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2013-6169 А] УДК 556.166(282.247.314) 

12824. Москаленко С. О. Прогнозування дощових паводків на річках право-
бережжя Прип'яті на основі моделювання процесів їх формування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ре-
сурси, гідрохімія" / Москаленко Станіслав Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т МНС України та НАН України]. — К., 
2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 120 пр. — [2013-5496 А]
 УДК 556.166.06(282.247.322):519.87 

12825. Мостова Н. М. Закономірності формування хімічного складу і якості 
води в умовах теплового навантаження : (на прикл. водойми-охолоджувача Запоріз. 
АЕС) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 
"Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Мостова Ніна Михайлівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т М-ва надзв. ситуацій 
України та НАН України]. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 
(14 назв). — 100 пр. — [2013-4165 А] УДК 556.114.6/.7:627.81(477.64) 
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12826. Розлач В. О. Дослідження умов формування дощових паводків у ба-

сейні Вісли (у межах України) та розроблення системи прогнозування максимально-

го стоку на засадах математичного моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідро-

хімія" / Розлач Вероніка Орестівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. н.-д. 

гідрометеорол. ін-т МНС України та НАН України]. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 120 пр. — [2013-6240 А] 

 УДК 556.166.06:556.51(282.243.61)]:519.876 

56 Палеонтологія 

На ступінь кандидата 

12827. Мар'яш І. М. Стратиграфія і головоногі молюски верхньокрейдових 

відкладів Волино-Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

[спец.] 04.00.09 "Палеонтологія і стратиграфія" / Мар'яш Ігор Михайлович ; НАН 

України, Ін-т геол. наук, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5488 А] 

 УДК 564.5:551.763(477.8) 

12828. Очаковський В. Ю. Флора, рослинність та клімат Північної України 

протягом олігоцену : (за даними спорово-пилкового аналізу) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.09 "Палеонтологія і страти-

графія" / Очаковський Володимир Юрійович ; НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 

2013. — 25 с., включ. обкл., [1] арк. іл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (18 назв). — 

100 пр. — [2013-5508 А] УДК 561:581.33](477-17) 

57 Бioлогiчні науки загалом 

На ступінь доктора 

12829. Рєпін М. В. Структурні перебудови в біологічних об'єктах в умовах 

гіпотермії, природного гіпобіозу та заморожування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Рєпін Микола Васильович ; 

НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2013. — 39 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 31—36 (63 назви). — 100 пр. — [2013-4428 А] 

 УДК 57.086.13:611.018.5 

На ступінь кандидата 

12830. Венцковська О. А. Вплив охолодження на структуру циклу сон-

неспання у щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.19 "Кріобіологія" / Венцковська Олена Андріївна ; НАН України, Ін-т пробл. 

кріобіології і кріомедицини. — Х., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2013-5686 А] 

 УДК 57.086.13:616.8-009.836-092.9 

12831. Махиня Л. М. Біологічні, еколого-ценотичні та ресурсні особливості 

видів роду Bidens L. долини Дніпра : (в межах Лісостепу України) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Махиня Лариса 

Миколаївна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка НАН України. — К., 

2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (18 назв). — 100 пр. — [2013-5873 А]

 УДК 57.06:581.5(282.247.32) 

12832. Пахомова Ю. С. Кріозахисна дія багатокомпонентних середовищ на 

основі оксиетильних похідних гліцерину при заморожуванні еритроцитів : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / 

Пахомова Юлія Сергіївна ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — 

Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4196 А]

 УДК 57.086.13:547.426 

12833. Правдюк О. І. Кріоконсервування мезенхімальних стромальних клітин 
людини, інкапсульованих в альгінатні мікросфери : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Правдюк Олексій Іго-
рович ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2013. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-4212 А] 

 УДК 57.043.083.2:611.013 
12834. Стукан О. К. Мікробіологічне обґрунтування розробки та медичного 

застосування антисептиків групи четвертинного амонію : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Стукан Оксана Ко-
стянтинівна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова 
Нац. акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ 
України]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 
— [2013-4977 А] УДК 57.083.1:615.281 

12835. Ямпольська К. Є. Корекція стану моноцитарно-фагоцитарної системи 
при ад'ювантному артриті кріоконсервованими клітинами фетальної печінки : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / 
Ямпольська Катерина Євгенівна ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомеди-
цини. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-
4468 А] УДК 57.086.13:616.72-002 

573 Загальна й теоретична біологія 

На ступінь доктора 

12836. Кацев А. М. Біоаналітичні аспекти використання світних бактерій в ме-
дико-біологічних дослідженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. 
наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Кацев Андрій Мойсейович ; М-во охорони 
здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [ДУ "Крим. держ. мед. ун-т 
ім. С. І. Георгієвського"]. — Луганськ, 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 
(48 назв). — 100 пр. — [2013-5928 А] УДК 573.6:579.22 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь доктора 

12837. Русєв І. Т. Екосистеми Північно-Західного Причорномор'я як основа 
формування небезпечних фауністичних комплексів та їх структурно-функціональна 
організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 
"Екологія" / Русєв Іван Трифонович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [ДУ "Укр. 
н.-д. протичум. ін-т ім. І. І. Мечникова" М-ва охорони здоров'я України]. — Дніпро-
петровськ, 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41 (59 назв). — 100 пр. — 
[2013-6252 А] УДК 574.2/.4 

576 Клітинна та субклітинна біологія. Цитологія 

На ступінь доктора 

12838. Кравець О. А. Роль клітинного відбору в механізмах підтримання тка-
нинного гомеостазу у рослин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. 
наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Кравець Олена 
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Адольфівна ; НАН України, ДУ "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". 
— К., 2013. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 40—45. — 150 пр. — [2013-6068 А]
 УДК 576.37 

На ступінь кандидата 

12839. Гнатуш А. Р. Протекторна дія поліфенольних комплексів винограду за 

умов цукрового діабету 1-го типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Гнатуш Андрій Романович ; Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2013. — 

19, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5689 А] 

 УДК 576.3:616.379-008.64 

577 Maтеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія. 

Біофізика 

На ступінь доктора 

12840. Бабіч Л. Г. Механізми регуляції активності систем транспорту Ca
2+ 

у 

клітинах міометрія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 

03.00.04 "Біохімія" / Бабіч Лідія Григорівна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Пал-

ладіна. — К., 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (53 назви). — 100 пр. — 

[2013-5403 А] УДК 577.352.4 
12841. Дрель В. Р. Біохімічні механізми розвитку оксидативно-нітративного 

стресу та діабетичних ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. 

наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Дрель Віктор Ростиславович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—34 (38 назв). — 100 пр. — [2013-5441 А] УДК 577.1 

12842. Іскра Р. Я. Біохімічні процеси в організмі тварин за дії різних сполук 

хрому (ІІІ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 

"Біохімія" / Іскра Руслана Ярославівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології 

тварин. — Львів, 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—42 (87 назв). — 100 пр. 
— [2013-5088 А] УДК 577.12:546.76 

На ступінь кандидата 
12843. Гордійчук Л. М. Ферментативні процеси та синтез бактеріального про-

теїну в рубці корів у літній період за різного вмісту клітковини в раціоні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 

Гордійчук Лариса Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. 
— Львів, 2013. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-4504 А] УДК 577.125:636.084.52 

12844. Гудзенко О. В. б-L-Рамнозидази Cryptococcus albidus і Eupenicillium 

erubescens : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 

"Мікробіологія" / Гудзенко Олена Володимирівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. Заболотного. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(27 назв). — 100 пр. — [2013-5620 А] УДК 577.15:579.22 

12845. Жукова А. І. Розробка технологічних підходів для хроматографічного 

отримання біологічно активних компонентів з отрути змій роду Gloydius : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / 

Жукова Анастасія Іванівна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики, [Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(18 назв). — 120 пр. — [2013-5444 А] УДК 577.112.083:598.115 
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12846. Касаткіна Л. О. Екзоцитоз та транспорт глутамату через високоафінні 

Na+-залежні транспортери в тромбоцитах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Касаткіна Людмила Олександрівна ; 

НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-

ка]. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — 

120 пр. — [2013-4521 А] УДК 577.352.4:612.822 

12847. Коваленко Г. В. Проникність мембран еритроцитів щура і кролика для 

кріопротекторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.19 "Кріобіологія" / Коваленко Галина Владиславівна ; НАН України, Ін-т 

пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4083 А] УДК 577.352.4:599.32 

12848. Новосьолова Н. С. Десенситизація P2X3 рецепторів: залежність від 

структури рецептора та фармакологічна чутливість : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Новосьолова Наталія Сергіїв-

на ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця, [Ін-т молекуляр. наук 

ім. Віртанена при Ун-ті Схід. Фінляндії (Куопіо)]. — К., 2013. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2013-5343 А] УДК 577.352 

12849. Салівон А. Г. Дослідження адаптації та відновлення в умовах дії 

іонізуючої радіації та важких металів на модельній екосистемі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Салівон 

Анастасія Георгіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т клітин. біології і 

генет. інженерії НАН України]. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(27 назв). — [2013-3917 А] УДК 577.34:581.522.5 

12850. Сенін С. А. Структурно-функціональний стан ліпідів клітин слизової 

оболонки шлунка та сироватки крові щурів за умов тривалої гіпоацидності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Сенін 

Сергій Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 140 пр. — [2013-4954 А] 

 УДК 577.125:576.7 

12851. Філіпцова К. А. Біохімічна характеристика карбоксипептидази А ново-

утворень молочної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Філіпцова Катерина Анатоліївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. 

— [2013-5823 А] УДК 577.15.088.6:618.19 

12852. Хомутова К. В. Фізико-хімічне моделювання процесів біомінералізації 

в організмі людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

14.01.32 "Мед. біохімія" / Хомутова Катерина Валеріївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Ін-т фіз.-органіч. хімії і вуглехімії 

ім. Л. М. Литвиненка Нац. акад. наук України]. — Луганськ, 2013. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2013-6117 А] УДК 577.1 

12853. Хохла М. Р. Біохімічні зміни в клітинах периферичної крові щурів за 

умов введення екстракту Galega officinalis L. при цукровому діабеті 1 типу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Хохла 

Марія Романівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Іва-

на Франка]. — Чернівці, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-5825 А] УДК 577.12:616.379-008.64]-092.9 

12854. Чернишенко В. О. Фібриногеназа із отрути Echis multisquamatis як ін-

струмент вивчення ролі BвN-домену фібриногену в протеїно-протеїнових взаємо-
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діях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біо-

технологія" / Чернишенко Володимир Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6015 А] УДК 577.217 

578 Вірусологія 

На ступінь кандидата 
12855. Лейбенко Л. В. Філогенетичний аналіз вірусів грипу людей типів А та В, 

циркулюючих в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Лейбенко Людмила Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Грома-
шевського НАМН України"]. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(18 назв). — 100 пр. — [2013-5136 А] УДК 578.832:575.86](477) 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 
12856. Галкін М. Б. Формування біоплівки Pseudomonas aeruginosa за при-

сутності вісмутових комплексів порфіринів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Галкін Микола Борисович ; НАН 
України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — 
[2013-4895 А] УДК 579.222:579.841.1 

12857. Сухляк В. В. Мікробіологічне обґрунтування розробки та застосування 
антисептиків у пацієнтів з запальними захворюваннями слизової оболонки порожни-
ни рота : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 
"Мікробіологія" / Сухляк Валентина Василівна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології 
та імунології ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Х., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 
(23 назви). — 100 пр. — [2013-4980 А] УДК 579:616.311-002-085.281 

12858. Шилін С. О. Філогенетичний аналіз, ідентифікація та рекласифікація 
метано- і метилотрофних бактерій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Шилін Сергій Олегович ; НАН 
України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — К., 2013. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2013-5839 А] 

 УДК 579.26:579.84 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 

12859. Виноградова О. М. Синьозелені водорості екстремальних місце-
зростань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.05 
"Ботаніка" / Виноградова Оксана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного Нац. акад. наук України]. — К., 2013. — 44 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 34—40. — 100 пр. — [2013-4891 А] УДК 582.232:581.52 

12860. Онищенко В. А. Ліси порядку Fagetalia sylvaticae Pawі. 1928 в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 
Онищенко Віктор Алімович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН 
України. — К., 2013. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (49 назв). — 100 пр. — 
[2013-5504 А] УДК 581.526.425(477) 
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12861. Фельбаба-Клушина Л. М. Флора і рослинність боліт і водойм басейну 

р. Тиса (Українські Карпати) та флювіальна концепція їх охорони : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Фельбаба-Клу-

шина Любов Михайлівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [ДВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т"]. — К., 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—37 (41 назва). — 

100 пр. — [2013-5755 А] УДК 581.526.33/.35(282.243.742) 

На ступінь кандидата 

12862. Богословська М. С. Взаємодія амброзії полинолистої (Ambrosia arte-

misifolia L.) зі злаковими рослинами в агрофітоценозах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Богословська Марина 

Станіславівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористу-

вання. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2013-4488 А] УДК 581.5:633.1 

12863. Дремлюга Н. Г. Рід Campanula L. у флорі України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Дремлюга 

Наталія Григорівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. — К., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2013-6217 А] 

 УДК 582.998.3:581.9(477) 

12864. Зикова В. К. Біоекологічні особливості представників роду Syringa L. в 

Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 

"Ботаніка" / Зикова Віра Костянтинівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нікіт. ботан. 

сад — Нац. наук. центр. — Ялта, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(23 назви). — 100 пр. — [2013-6150 А] УДК 582.916.16:581.5](477.75) 

12865. Капустін Д. О. Водорості водойм Поліського природного заповідника : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 

Капустін Дмитро Олександрович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. 

— К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2013-

6224 А] УДК 582.26/.27:502.211](477.41/.42) 

12866. Кирпичова Л. Ф. Біоморфологічні особливості Iris hybrida hort. в умо-

вах Передгірної зони Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Кирпичова Лариса Федорівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. центр. — Ялта, 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2013-6154 А] 

 УДК 582.572.7:581.4](477.75) 

12867. Конограй В. А. Рослинність Кременчуцького водосховища: структура, 

динаміка, охорона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.05 "Ботаніка" / Конограй Володимир Анатолійович ; НАН України, Ін-т бо-

таніки ім. М. Г. Холодного. — К., 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв). 

— 100 пр. — [2013-5461 А] УДК 581.93(282.247.32.043) 

12868. Рибак Ю. Л. Морфофізіологічні особливості інфікованих фітохворо-

бами дерев сосни звичайної в молодняках Західного Полісся : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Ри-

бак Юлія Леонідівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 

2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2013-4218 А] 

 УДК 582.475:581.143](477.82) 

12869. Сиплива Н. О. Дендрофлора парків-пам'яток садово-паркового мистецт-

ва Вінниччини : (осередки інтродукції, структура, декоративність) : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фіто-

меліорація" / Сиплива Наталія Олексіївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-5363 А] 

 УДК 581.9:712.253](477.44) 

12870. Совакова М. О. Види роду Tilia L. у насадженнях різного функціо-

нального призначення м. Києва : (таксономія, життєвий стан, реакції на стрес-фак-

тори) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.03.01 

"Ліс. культури та фітомеліорація" / Совакова Марія Олександрівна ; Кабінет Мі-

ністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2013-4588 А] 

 УДК 582.795(477-25) 

59 Зоологія 

На ступінь доктора 

12871. Янович Л. М. Перлівницеві Unionidae Rafinesque, 1820 (Bivalvia) в су-

часних екологічних умовах України : (стан популяцій, особливості статевої структу-

ри і розмноження, біоценот. зв'язки та фауна) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Янович Лариса Миколаївна ; НАН 

України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. 

— К., 2013. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—46 (50 назв). — 130 пр. — 

[2013-5560 А] УДК 594.141:574.3](477) 

На ступінь кандидата 

12872. Годованець Б. Й. Птахи Українських Карпат: сучасний стан, історичні 

зміни та проблеми охорони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Годованець Богдан Йосипович ; НАН України, Ін-т зоо-

логії ім. І. І. Шмальгаузена, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2013. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв). — 100 пр. — [2013-4770 А] 

 УДК 598.2(292.452:477) 

12873. Зинь А. Р. Вільнорадикальні процеси та стан іонтранспортувальних си-

стем зародків в'юна за дії гіпохлориту натрію : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Зинь Аліна Романівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-4359 А] УДК 597.551.2:577.352.4 

12874. Рябцева Ю. С. Черевоногі молюски родини Viviparidae Grаy, 1847 

Європи : (порівнял. морфологія та особливості біології) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Рябцева Юлія Сергіївна ; 

НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5359 А] УДК 594.32(4) 

12875. Черничко К. Й. Кліщі пір'яного покриву куликів Азово-Чорномор-

ського узбережжя України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Черничко Катерина Йосипівна ; НАН України, Ін-т зоо-

логії ім. І. І. Шмальгаузена, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 110 пр. — [2013-4798 А] 

 УДК 598.243(477.7) 
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6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь кандидата 

12876. Антоненко Л. О. Біотехнологія отримання біомаси вищих базидіальних 

грибів роду Coriolus : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Антоненко Лариса Олександрівна ; Нац. ун-т харч. 

технологій, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2013. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 150 пр. — [2013-5006 А] 

 УДК 602.3:582.284 

12877. Конон А. Д. Вдосконалення технології синтезу поверхнево-активних 

речовин Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Конон Анастасія Дмит-

рівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(21 назва). — 150 пр. — [2013-5106 А] УДК 606:661.185 

12878. Чорнобров О. Ю. Біотехнологічні аспекти розмноження рослин родини 

Вербові (Salicaceae Mirb.) in vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Чорнобров Оксана Юріївна ; Кабінет Мініст-

рів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2013-4799 А] УДК 606:633.58 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 

12879. Жураківська О. Я. Морфофункціональний стан гіпоталамо-гіпофізар-

ної системи в постнатальному періоді онтогенезу в нормі та при експериментально-

му цукровому діабеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Жураківська Оксана Ярославівна ; М-во охоро-

ни здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-

Франківськ, 2013. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (42 назви). — 100 пр. — 

[2013-4049 А] УДК 611.814+616.379-008.64 

12880. Степанчук А. П. Будова серця людини в нормі та при набутих поєд-

наних мітральних вадах : (морфо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Степанчук Алла 

Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. 

закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 2013. — 35 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 27—29 (21 назва). — 100 пр. — [2013-5737 А] УДК 611.11/.12 

На ступінь кандидата 

12881. Анопрієва Н. М. Будова твердих тканин та форма пульпової камери 

постійних зубів людини в нормі і при патологічній стертості з врахуванням вікової 

градації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 

"Нормал. анатомія" / Анопрієва Наталія Михайлівна ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 

акад."]. — Х., 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-3964 А] УДК 611:616.314.18-053 
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12882. Гаврилюк-Скиба Г. О. Морфофункціональні зміни селезінки при екс-

периментальній термічній травмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Гаврилюк-Скиба Галина Олександ-

рівна ; 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. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5904 А] 

 УДК 611.41.068:616-001.17]-092.9 

12883. Галицька-Хархаліс О. Я. Особливості морфологічної перебудови ни-

рок при однобічному стенозуванні ниркової артерії та після відновлення кровотоку : 

(експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Галицька-Хархаліс Олександра Ярославівна ; 

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. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5906 А] 

 УДК 611.61.068:616.136-007.271]-092.9 

12884. Гринь В. Г. Будова ілеоцекального відділу кишечнику людини з інтакт-

ним апендиксом та після апендектомії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Гринь Володимир Григоро-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. 

України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-5300 А] УДК 611.34:616.346.2-089 

12885. Кацай В. В. Морфофункціональний стан селезінки в нормі, експери-

ментальному асептичному запаленні та при трансплантації кріоконсервованої пла-

центи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 

"Гістологія, цитологія, ембріологія" / Кацай Валерія Василівна ; М-во охорони здо-

ров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Вищ. держ. 

навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Івано-Франківськ, 2013. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4734 А]

 УДК 611.41.018+616.41-002-092.9 

12886. Лаврів Л. П. Лектиногістохімічне дослідження пренатального морфо-

генезу привушної слинної залози людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Лаврів Леся Петрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", 

[Буковин. держ. мед. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2013-5134 А] 

 УДК 611.316.013.08 

12887. Сауляк С. В. Морфофункціональні особливості сім'яників щурів в умо-

вах мікроелементозу : (анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Сауляк Сергій Воло-

димирович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. 

— Х., 2013. — 20 с. : схема. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6317 А]

 УДК 611.631.018:616-092.9 

12888. Халілова Н. Г. Індивідуальна анатомічна мінливість розмірів, форми та 

положення зовнішнього носу осіб юнацького віку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Халілова Наталя Ген-

надіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Луган. держ. 

мед. ун-т"]. — Х., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — 

[2013-5758 А] УДК 611.21-053.67 
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12889. Шай А. М. Кількісна анатомія внутрішньоорганного судинного русла 

селезінки людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.01 "Нормал. анатомія" / Шай Артем Михайлович ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Х., 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 100 пр. — [2013-5377 А] 

 УДК 611.41:611.13/.14 

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 

12890. Доцюк Л. Г. Роль гломеруло-тубулярного балансу в регуляції цирка-

діанного ритму функції нирок в нормі та при експериментальному нефриті : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / До-

цюк Лідія Георгіївна ; М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Терно-

піль, 2013. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (31 назва). — 100 пр. — [2013-4035 А]

 УДК 612.46.015+616.61-092 

12891. Карамзіна Л. А. Психофізіологічне моделювання слухо-мовної комуніка-

ції людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / Карамзіна Людмила Антонівна ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т", [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України"]. 

— Луганськ, 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (36 назв). — 100 пр. — 

[2013-4815 А] УДК 612.821 

12892. Лисенко О. М. Оптимізація фізіологічної реактивності системи дихання 

в процесі адаптації до напруженої м'язової діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Лисен-

ко Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т фіз. вихо-

вання і спорту України]. — К., 2013. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—40. — 

100 пр. — [2013-3947 А] УДК 612.766.1 

12893. Мельник І. В. Електрична активність вторинних сенсорних нейронів 

больової чутливості в спинному мозку: механізми та регуляція : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 

тварин" / Мельник Ігор Васильович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Бого-

мольця. — К., 2013. — 42 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—38. — 100 пр. — [2013-6235 А] 

 УДК 612.83:616.832-009.7-092.9 

На ступінь кандидата 

12894. Безрук В. А. Особливості системних метаболічних пошкоджень, що су-

проводжують прогностично несприятливий перебіг захворювання у онкохворих : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 

фізіологія" / Безрук Вікторія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Лу-

ган. держ. мед. ун-т", [ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України"]. — 

Луганськ, 2013. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — 

[2013-5409 А] УДК 612.01:616-006.6-07 

12895. Великопольська О. Ю. Пуринові рецептори секреторних клітин слин-

ної залози личинки Chironomus plumosus L. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Великопольська Ольга 

Юріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2013-5294 А] УДК 612.014.3:611.316 
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12896. Єпішкін І. В. Особливості поведінкових реакцій щурів і електричних 

потенціалів нейронів равлика під впливом 1,5-бензодіазепінонів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тва-

рин" / Єпішкін Ігор Володимирівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — 

Сімферополь, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-5576 А] УДК 612.014.46:615.21 

12897. Заморська Т. М. Дослідження впливу екзогенного мелатоніну та змі-

неного парціального тиску кисню на показники ремоделювання кісткової тканини : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія 

людини і тварин" / Заморська Тетяна Михайлівна ; НАН України, Ін-т фізіології 

ім. О. О. Богомольця. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). 

— 100 пр. — [2013-5309 А] 

 УДК 612.27:612.753 

12898. Левків М. О. Морфофункціональна характеристика привушної слинної 

залози при механічній жовтяниці : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Левків Мар'яна 

Орестівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

М-ва охорони здоров'я України". — Тернопіль, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-6076 А] 

 УДК 612.313:616.36-008.5]-092.9 

12899. Мельнікова С. В. Фізіологічні реакції організму лікарів-стоматологів в 

умовах сучасної професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Мельнікова Світлана Вади-

мівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, 

[Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Вінниця, 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (20 назв). — 100 пр. — [2013-4402 А] 

 УДК 612.821:616.314-051 

12900. Олексенко І. М. Стан системи кровообігу дзюдоїстів високої квалі-

фікації впродовж річного тренувального циклу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.24 "Лікув. фізкультура та спорт. медицина" / 

Олексенко Ігор Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. 

мед. акад. МОЗ України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — 

Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — 

[2013-3950 А] УДК 612.1:796.853.23 

12901. Слободян К. В. Вікові особливості функцій нирок за умов надлишку і 

дефіциту іонів натрію при сулемовій нефропатії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Слободян Ксенія Ва-

леріївна ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4434 А]

 УДК 612.015.3:616.61-092 

12902. Тарабріна Н. Ю. Міовісцеральні реакції на вестибулярні навантаження 

у спортсменів-єдиноборців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Тарабріна Наталя Юріївна ; Таврійс. 

нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. 

— 100 пр. — [2013-5535 А] 

 УДК 612.766.1:796.071.2 

12903. Шипшина М. С. Властивості нейропередачі в синапсах первинних афе-

рентних нейронів на нейронах дорсальних рогів спинного мозку щурів у кокультурі : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія 

людини і тварин" / Шипшина Марія Сергіївна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Бо-

гомольця. — К., 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22. — 120 пр. — [2013-4759 А]

 УДК 612.822 

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

На ступінь кандидата 

12904. Галак С. С. Наукове обґрунтування гігієнічних вимог до розміщення та 

експлуатації обладнання стільникового мобільного зв'язку стандарту DCS-1800 : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 

проф. патологія" / Галак Станілав Станіславович ; Держ. установа "Ін-т гігієни та 

мед. екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України". — К., 2013. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 150 пр. — [2013-5852 А] 

 УДК 613.648.2:614.8.086.5 

12905. Горбачевський Р. В. Гігієнічне обґрунтування регламентів викорис-

тання в сільському господарстві імідазолінонових гербіцидів на основі імазапіру та 

імазамоксу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 

"Гігієна та проф. патологія" / Горбачевський Руслан Вікторович ; Держ. установа "Ін-т 

гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 

130 пр. — [2013-5855 А] 

 УДК 613:632.954 

12906. Жук О. В. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи збере-

ження репродуктивного здоров'я жінок сільської місцевості в умовах сімейної меди-

цини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. 

медицина" / Жук Олена Вікторівна ; M-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — 

К., 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21. — 100 пр. — [2013-4514 А] 

 УДК 613.99:614.253.2 

12907. Нехорошкова Ю. В. Роль симпато-адреналової системи в розвитку 

психоемоційного стресу у пожежних-рятувальників: патогенез, профілактика, психо-

гігієнічна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Нехорошкова Юлія Владиславівна ; Держ. 

установа "Ін-т медицини праці НАМН України", [ДП "Укр. НДІ медицини трансп." 

М-ва охорони здоров'я України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18. — 

100 пр. — [2013-5502 А] УДК 613.6:614.84 

12908. Резніченко О. Г. Гігієнічна оцінка впливу характеру та умов навчання 

на функціональний стан та здоров'я студентів-медиків : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / 

Резніченко Олександр Георгійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 

мед. ун-т. — Х., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — 

[2013-5222 А] УДК 613:61-057.875 

12909. Салюков А. О. Наукове обґрунтування системи профілактики вироб-

ничо-зумовленої патології, спричиненої природним ультрафіолетовим випроміню-

ванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гі-

гієна та проф. патологія" / Салюков Артем Олександрович ; Держ. установа "Ін-т ме-

дицини праці НАМН України". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. 

— 100 пр. — [2013-5521 А] УДК 613.165 
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614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання  

нещасним випадкам 

На ступінь доктора 

12910. Скляр О. І. Санітарно-гігієнічна оцінка безпечності та якості молока 

корів за вмістом соматичних клітин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Скляр Олександр Івано-

вич ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. ун-т вет. медицини 

та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Львів, 2013. — 39 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (36 назв). — 100 пр. — [2013-4432 А] 

 УДК 614.9:637.1.05 

На ступінь кандидата 

12911. Березовський А. І. Вогнезахисне вібростійке епоксиполімерне покрит-

тя металевих будівельних конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Березовський Андрій Іванович ; 

Держ. служба України з надзв. ситуацій, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля. 

— Черкаси, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-4683 А] УДК 614.841.33 

12912. Бісярін О. Ю. Медико-соціальне обґрунтування системи профілактики 

порушень репродуктивного здоров'я на регіональному рівні : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Бісярін Олег 

Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — 

[2013-5845 А] УДК 614.2:618.1/.5-084 

12913. Олексюк О. Б. Медико-соціальне обґрунтування моделі запобіжної 

госпіталізації в педіатрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Олексюк Ольга Богданівна ; М-во охорони здо-

ров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Укр. ін-т 

стратег. дослідж. МОЗ України"]. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(20 назв). — 100 пр. — [2013-4747 А] УДК 614.21:616-053.2 

12914. Паснак І. В. Підвищення ефективності ліквідації пожеж класу А і В на 

промислових підприємствах шляхом удосконалення технічних засобів пожежогасін-

ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "По-

жеж. безпека" / Паснак Іван Васильович ; Держ. служба України з надзв. ситуацій, 

Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-4827 А] УДК 614.843 

12915. Рибка Є. О. Підвищення ефективності випробувань зразків залізобетон-

них і металевих будівельних конструкцій на етапі забезпечення їх вогнестійкості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. 

безпека" / Рибка Євгеній Олексійович ; Держ. служба України з надзв. ситуацій, Нац. 

ун-т цивіл. захисту України. — Х., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(24 назви). — 100 пр. — [2013-5355 А] УДК 614.84:624.012.3 

12916. Руденко Д. В. Обґрунтування параметрів дистанційно керованого мо-

дуля для застосування під час пожеж на об'єктах підвищеної небезпеки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / 

Руденко Дмитро Васильович ; Держ. служба України з надв. ситуацій, Львів. держ. 

ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. 

— 100 пр. — [2013-5358 А] УДК 614.842.6 
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12917. Ященко О. В. Гігієнічна оцінка харчової та біологічної цінності грибів, 

культивованих на поживних середовищах з додаванням наноцитратів біометалів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 

проф. патологія" / Ященко Оксана Владиславівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та 

мед. екології ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України". — К., 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 120 пр. — [2013-4680 А]

 УДК 614.31:635.8 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

На ступінь доктора 

12918. Березнякова Н. Л. Синтез, хімічні перетворення і біологічні властивос-

ті похідних 2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот та їх структурних анало-

гів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фар-

мац. хімія та фармакогнозія" / Березнякова Наталя Леонідівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 42 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: 

с. 32—39 (49 назв). — 100 пр. — [2013-6044 А] УДК 615.015.11 

На ступінь кандидата 

12919. Калитовська М. Б. Застосування твердофазної екстракції в діагностиці 

отруєнь важкими металами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 

наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Калитовська Мирослава 

Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Га-

лицького. — Львів, 2013. — 24 с. : іл., табл., схема. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). 

— 100 пр. — [2013-5314 А] 

 УДК 615.099:546.95 

12920. Толубаєв В. В. Оптимізація фармацевтичної допомоги при хронічних 

обструктивних захворюваннях легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фар-

мація" / Толубаєв В'ячеслав В'ячеславович ; 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. — [2013-5750 А] 

 УДК 615.012:616.24-007.272 

12921. Чабан Т. І. Синтез, перетворення та дослідження біологічної активності 

конденсованих похідних на основі 4-імінотіазолідону-2 : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фарма-

когнозія" / Чабан Тарас Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. — 24 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 18—22 

(40 назв). — 100 пр. — [2013-4797 А] УДК 615.012 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація.  

Лікарські засоби. Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

12922. Єрмоленко Т. І. Фармакологічне вивчення нового уролітолітичного за-

собу "Фларосукцин" : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Єрмоленко Тамара Іванівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—33 (36 назв). — 100 пр. — [2013-5781 А] 

 УДК 615.451.2:616.61-002 
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12923. Шульга Л. І. Наукове обґрунтування складу та технології лікарських 

засобів рослинного походження для терапевтичної стоматології : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. 

фармац. справи та суд. фармація" / Шульга Людмила Іванівна ; М-во охорони здо-

ров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—

38 (37 назв). — 100 пр. — [2013-5553 А] УДК 615.32:616.31 

На ступінь кандидата 

12924. Андріяненков О. В. Експериментальне обґрунтування використання 

Талабану польового як коректора репродуктивних функцій : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Андріяненков 

Олексій Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-3845 А] 

 УДК 615.322.015:582.683.2 

12925. Анісімова С. І. Роль цитохрому Р-450 в механізмах гепатотоксичності 

протитуберкульозних засобів та експериментальне обґрунтування коригуючої дії 

композиції "Метовітан" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Анісімова Світлана Ігорівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України". — К., 

2013. — 21, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2013-4882 А] УДК 615.281.9:616-002.5 

12926. Бербек В. Л. Розробка складу та технології гранул для лікування се-

чостатевої системи у чоловіків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фар-

мац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / 

Бербек Віолетта Леонардівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — 

Х., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — [2013-4324 А]

 УДК 615.453.4:615.254-055.1 

12927. Білошицька І. В. Розробка складу та технології антигістамінних су-

позиторіїв з лоратадину гідрохлоридом для дітей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи 

та суд. фармація" / Білошицька Ірина Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 

100 пр. — [2013-5411 А] УДК 615.218.014-053.2 

12928. Борецька О. Б. Організаційно-методичні засади створення та діяль-

ності клініко-фармацевтичної служби в аптечних закладах України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. 

фармац. справи та суд. фармація" / Борецька Ольга Богданівна ; М-во охорони здо-

ров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (20 назв). — 100 пр. — [2013-5685 А] 

 УДК 615.12(477) 

12929. Бурлака І. С. Фармакогностичне вивчення Calamagrostis epigeios (L.) 

Roth. i Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Бурлака 

Ірина Сергіївна ; М-ва охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-3988 А] 

 УДК 615.322 

12930. Введенський Б. П. Використання кріоконсервованої сироватки кордо-

вої крові в лікуванні остеоартрозу колінних суглобів : (експерим. дослідж.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 "Кріомедицина" / 
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Введенський Борис Петрович ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріоме-

дицини. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-5037 А] 

 УДК 615.387-026.656:616.728.3-007.23-08 

12931. Гаїна Ж. М. Фармакологічне вивчення впливу мельдонію (мілдронату) 

на функціональний стан нирок та водно-сольовий обмін : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Гаїна Жеоржета 

Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Буковин. держ. 

мед. ун-т]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. 

— [2013-5772 А] УДК 615.22.035:616.61 

12932. Гарник М. С. Фармакогностичний аналіз трави розхідника звичайного : 

(Glechoma hederacea L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 

[спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Гарник Мирослава Сергіївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Тер-

нопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Львів, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5688 А] 

 УДК 615.322.074 

12933. Гріневич Л. О. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості N-R-амідів 

4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фарма-

когнозія" / Гріневич Ліна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармац. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2013-4025 А] УДК 615.3:547.831 

12934. Дев'яткін О. Є. Експериментальне вивчення нового комбінованого ге-

лю "Альгозан", призначеного для лікування запальних захворювань суглобів і ве-

нозної недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Дев'яткін Олександр Євгенійович ; М-во охорони 

здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Нац. фармац. ун-т]. — Одеса, 2013. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5438 А] 

 УДК 615.262.1:616.14-002 

12935. Денис А. І. Розробка складу, технології та дослідження таблеток на ос-

нові екстракту листя тополі китайської : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. 

фармація" / Денис Антоніна Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського М-ва охорони здоров'я України"]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-4904 А] 

 УДК 615.453.62:582.623 

12936. Дуб Л. Р. Соціально-фармацевтичне обґрунтування впровадження мо-

делі якості фармацевтичної діяльності : (на прикл. приват. аптеч. п-ва) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. 

фармац. справи та суд. фармація" / Дуб Любов Романівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. — 24, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2013-5694 А] 

 УДК 615.12 

12937. Заяць М. М. Клініко-фармацевтичне обґрунтування програми фармацев-

тичної опіки метаболічного синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фар-



   

 
180 

мація" / Заяць Марта Мирославівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20. 

— 100 пр. — [2013-5859 А] УДК 615.272 

12938. Карпова С. П. Реакції пеніцилінів з пероксомоносульфатною кислотою 

та їх застосування у фармацевтичному аналізі : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Карпо-

ва Світлана Павлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-6064 А]

 УДК 615.33.015 

12939. Кисличенко О. А. Фітохімічне вивчення трави деревію звичайного 

(Achillea millefolium Mill.) та створення лікарських засобів на його основі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та 

фармакогнозія" / Кисличенко Олександра Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(27 назв). — 100 пр. — [2013-5932 А] УДК 615.322:582.998.16 

12940. Козачок С. С. Фармакогностичний аналіз збору лікарських рослин з ан-

тиалергічною активністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 

наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Козачок Соломія Степа-

нівна ; 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. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-5316 А]

 УДК 615.322.014 

12941. Луканюк М. І. Фармакогностичне дослідження рослин роду Tilia L. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фар-

мац. хімія та фармакогнозія" / Луканюк Мар'яна Ігорівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармац. ун-т, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевсько-

го МОЗ України"]. — Х., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (22 назви). 

— 100 пр. — [2013-6162 А] УДК 615.322:582.542.11 

12942. Настюха Ю. С. Організаційно-методичні засади створення та діяль-

ності клініко-фармацевтичної служби у стаціонарних закладах охорони здоров'я 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 

15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Настюха Юлія 

Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галиць-

кого. — Львів, 2013. — 26, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—24. — 100 пр. — 

[2013-5716 А] УДК 615.12.012:614.21](477) 

12943. Новохацька Т. В. Застосування РНК-інтерференції Д-ізоформи протеїн-

кінази С для корекції судинних дисфункцій при артеріальній гіпертензії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / 

Новохацька Тетяна Василівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

фармакології та токсикології НАМН України". — К., 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4931 А] УДК 615.225 

12944. Пакришень С. В. Вплив блокаторів кальцієвих каналів похідних дигід-

ропіридину — амлодипін та димеодипін — на структуру та метаболізм міокарду за 

умов доксорубіцинової кардіоміопатії : (морфол. дослідж.) : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Пакришень 

Світлана Віталіївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармако-

логії та токсикології НАМН України". — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4935 А] УДК 615.22 
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12945. Рокотянська В. В. Фармакотерапевтична ефективність кріоактивова-

ного порошку аронії чорноплідної при експериментальному токсичному гепатиті : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фарма-

кологія" / Рокотянська Вікторія Василівна ; 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. 13—17 (29 назв). — 100 пр. — [2013-5516 А] 

 УДК 615.322.03 

12946. Томашевська Ю. О. Експериментальне вивчення фармакологічної дії 

комбінованого рослинного засобу "Фітовенол" : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Томашевська Юлія Олек-

сандрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4267 А] 

 УДК 615.276 

12947. Шалата В. Я. Розробка технологій та дослідження таблеток з рослин-

ними екстрактами венотонізуючої та седативної дії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи 

та суд. фармація" / Шалата Володимир Ярославович ; М-во охорони здоров'я 

України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Дослід. центр АТ "Галич-

фарм" корпорації "Артеріум"]. — Львів, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-4999 А] 

 УДК 615.453.6:615.322:615.225 

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. Радіо-

терапія. Інші немедикаментозні терапевтичні засоби 

На ступінь кандидата 
12948. Кожина О. Ю. Формування резистентності до вірусу грипу після вве-

дення кріоконсервованого лейкоконцентрату кордової крові людини : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 "Кріомедицина" / Кожина 

Ольга Юріївна ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2013. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5864 А] 

 УДК 615.832.9 

12949. Лобойко Л. І. Медико-психологічний супровід системи "мати — дити-

на" за різних умов вигодовування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Лобойко Людмила Іванівна ; М-во 

охорони здоров'я, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2013. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 21 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5142 А] 

 УДК 615.851-055.26:613.953.1 

12950. Соломко О. В. Ефективність використання питних мінеральних вод у 

комбінованій ліпідокоригуючій терапії хворих на ішемічну хворобу серця : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, 

фізіотерапія та курортологія" / Соломко Олена Володимирівна ; Крим. республік. 

установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова" [та ін.]. 

— Ялта ; Сімферополь, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 

120 пр. — [2013-5736 А] 

 УДК 615.83:616.12-005.4 

12951. Чухраєва О. М. Використання лікувальних фізичних чинників у медич-

ній реабілітації хворих на цукровий діабет 2 типу : (клініко-експерим. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. ре-
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абілітація, фізіотерапія та курортологія" / Чухраєва Олена Миколаївна ; Крим. рес-

публік. установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова" 

[та ін.]. — Ялта ; Сімферополь, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2013-5834 А] 

 УДК 615.83:616.379-008.64]-092 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 
12952. Боярчук О. Р. Клініко-патогенетичні аспекти перебігу ревматичної 

хвороби у дітей, оптимізація методів лікування та профілактики : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Боярчук Оксана 

Романівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. 

мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2013. — 44 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (58 назв). — 100 пр. — [2013-5291 А] 

 УДК 616-002.77-08-053.2 

12953. Курочкін М. Ю. Центральні нейроаксіальні анестезії у новонародже-

них і дітей грудного віку : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / 

Курочкін Михайло Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Х., 2013. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—27 

(33 назви). — 100 пр. — [2013-5943 А] 

 УДК 616-089.5-053.2 

12954. Суханова Л. А. Туберкульоз органів дихання, поєднаний із дисплазією 

сполучної тканини: патогенез, діагностика, клініка, прогноз перебігу, наслідки : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / 

Суханова Лідія Анатоліївна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології 

ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України", [ДЗ "Харків. мед. акад. післядип-

лом. освіти" МОЗ України]. — К., 2013. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 

(32 назви). — 100 пр. — [2013-5997 А] 

 УДК 616-002.5+616.74/.75-007.24]-06-07 

12955. Хитрий Г. П. Клініко-експериментальне обґрунтування інтенсивної 

терапії при гіпотермічних ушкодженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Хитрий Гри-

горій Павлович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборони України]. — К., 2013. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (37 назв). — 100 пр. — [2013-4286 А] 

 УДК 616-001.18-036.882-085 

12956. Шкурупій Д. А. Синдром поліорганної недостатності у новонародже-

них: фактори ризику, механізми розвитку, підвищення ефективності діагностики та 

інтенсивної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Шкурупій Дмитро Анатолійович ; М-во 

охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України", [Вищ. держ. 

навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Дніпропетровськ, 2013. — 36 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (46 назв). — 100 пр. — [2013-6020 А] 

 УДК 616-089.5-083.98 

12957. Шумна Т. Є. Алергічні захворювання у дітей промислового регіону: 

фактори ризику, діагностика, клініка, лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Шумна Таміла Євгенівна ; М-во 
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охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 40, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (41 назва). — 100 пр. — [2013-4676 А]

 УДК 616-056.43-07-08-053.2 

На ступінь кандидата 
12958. Бурлаченко В. П. Стан та механізми пошкодження гематоенцефа-

лічного бар'єру у ВІЛ-інфікованих хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 [тобто 14.03.04] "Патол. фізіологія" / Бурлаченко 

Володимир Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. 

мед. ун-т", [Держ. п-во "Укр. НДІ медицини трансп. МОЗ України"]. — Луганськ, 

2013. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4646 А]

 УДК 616-092.18:616.98:578.828ВІЛ 

12959. Ванханова Т. О. Стан здоров'я дітей раннього віку, які перебувають під 

впливом пасивного паління та корекція виявлених порушень : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Ванханова Тетяна 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. 

— К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (6 назв). — 100 пр. — [2013-5033 А]

 УДК 616-053.2:613.84-052 

12960. Гуртовий В. А. Особливості морфології та імунофенотипу лімфоми 

Ходжкіна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 

"Патол. анатомія" / Гуртовий Вадим Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, 

Запоріз. держ. мед. ун-т, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Запо-

ріжжя, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (7 назв). — 120 пр. — [2013-4899 А]

 УДК 616-006.44:611.018 

12961. Жукова Г. О. Гуморальні механізми розвитку реперфузійного синдро-

му, ускладненого крововтратою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Жукова Ганна Олександрівна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [ДУ "Крим. держ. мед. 

ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — Луганськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-4910 А] 

 УДК 616-008.6 

12962. Луценко С. В. Комплексна променева діагностика в оцінці структурно-

функціональних змін органів-мішеней при метаболічному синдромі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та 

промен. терапія" / Луценко Світлана Володимирівна ; M-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика [та ін.]. — К., 2013. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4133 А] 

 УДК 616-008.9-073.7 

12963. Москаленко О. М. Патогенетичне обґрунтування шляхів удосконален-

ня нефтопротекції при лікуванні онкологічних хворих цисплатином : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 

Москаленко Олександр Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. 

мед. ун-т, [ДП "Укр. НДІ медицини трансп."]. — Одеса, 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5495 А] 

 УДК 616-006-085.277.3-06 

12964. Цимбалюк А. В. Патогенетичні особливості перебігу опікової хвороби 

за умов її експериментальної терапії подрібненим субстратом кріоліофілізованої 

ксеношкіри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.04 "Патол. фізіологія" / Цимбалюк Анна Володимирівна ; М-во охорони здо-
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ров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевсь-

кого МОЗ України". — Тернопіль, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2013-4291 А] УДК 616-001.17-085.36 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

12965. Король С. В. Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST: 

стратифікація ризику ранніх і пізніх ускладнень, розробка лікувальних програм для 

їх профілактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.11 "Кардіологія" / Король Світлана Валеріївна ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова]. — Івано-Франківськ, 2013. — 32, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 27—29 (25 назв). — 100 пр. — [2013-5464 А] 

 УДК 616.127-005.8-036.1-06-084-085 

12966. Крамарьова В. Н. Есенціальна артеріальна гіпертензія у хворих з мета-

болічними порушеннями: клінічний перебіг, механізми виникнення судинних пору-

шень, прогноз, лікування, вторинна профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Крамарьова Вікторія 

Нилівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця]. — Х., 2013. — 30 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—24 

(34 назви). — 100 пр. — [2013-4100 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-008.9-036-08 

12967. Міщенко Л. А. Системне запалення та метаболічні фактори серцево-

судинного ризику як детермінанти прогресування ураження органів-мішеней у хво-

рих на гіпертонічну хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Міщенко Лариса Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражес-

ка". — К., 2013. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (39 назв). — 100 пр. — 

[2013-5961 А] УДК 616.12-008.331.1-002-008.9 

На ступінь кандидата 

12968. Анікін І. О. Оптимізація інтенсивної терапії функціонуючого артеріаль-

ного протоку у недоношених з критичною вагою : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / 

Анікін Іван Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. 

акад. МОЗ України", [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2013. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2013-6201 А] 

 УДК 616.131-092-07-08-053.32 

12969. Багрій К. А. Порушення структури і функції лівого шлуночка та їх ко-

рекція карведілолом у хворих похилого віку з хронічною ішемічною хворобою 

серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 

"Кардіологія" / Багрій Катерина Андріївна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — 

Донецьк, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2013-5284 А] 

 УДК 616.12-005.4-36.1-053.9 

12970. Белегай Р. І. Хронічна серцева недостатність у хворих з артеріальною 

гіпертензією та ознаками метаболічного синдрому: можливості оптимізації фармако-

терапії та профілактики прогресування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 



   

 
185 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Белегай Роксолана Ігорівна ; 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 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-3973 А] 

 УДК 616.12-008.315:616.379-008.64]-085 

12971. Буртняк А. М. Стратифікація ризику несприятливого перебігу госпі-

тального періоду та подальшого захворювання після епізоду гострої серцевої недо-

статності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 

"Кардіологія" / Буртняк Анатолій Михайлович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", ["Тернопіл. 

універс. лікарня" МОЗ України]. — К., 2013. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(9 назв). — 120 пр. — [2013-5894 А] 

 УДК 616.12-008.46-036.1 

12972. Габорець І. Ю. Генетично-молекулярні особливості структурно-функ-

ціональних змін міокарда лівого шлуночка та окремих артеріальних судин при ар-

теріальній гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Габорець Іван Юрійович ; М-во охорони здо-

ров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Лу-

ганськ, 2013. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (19 назв). — 100 пр. — [2013-4806 А]

 УДК 616.12-008.331.1 

12973. Гельмедова М. М. Особливості прогресування коронарного атероскле-

розу та перебігу ішемічної хвороби серця після аорто-коронарного шунтування у 

хворих з цукровим діабетом 2 типу за результатами річного спостереження : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 

Гельмедова Марина Муфаридівна ; 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 (16 назв). — 100 пр. — [2013-4006 А] 

 УДК 616.1-005:616.379-008.64]-089.168-085 

12974. Грозна Л. М. Патогенетичне та клінічне значення адипонектину у хво-

рих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з ожирінням та порушенням толерантності 

до глюкози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Грозна Лариса Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України"]. 

— Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-4508 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.379-008.9 

12975. Гулага О. І. Клініко-функціональний стан міокарда у хворих із іше-

мічною хворобою серця на тлі хронічної хвороби нирок, роль антагоністів альдосте-

рону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Гулага Ольга Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. 

закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Івано-Фран-

ківськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2013-6055 А]

 УДК 616.12-005.4-06:616.61-002.2 

12976. Данильчук Г. О. Відновне лікування часто хворіючих на респіраторні 

захворювання дітей з пролапсом мітрального клапана : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Данильчук Галина Олек-

сандрівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-4031 А] 

 УДК 616.126.5-06-022-085-053.2 
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12977. Деніна Р. В. Клініко-патогенетичні особливості перебігу і лікування 

серцевої недостатності у хворих на повторні інфаркти міокарда : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Деніна Рус-

лана Валентинівна ; 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 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-4727 А] 

 УДК 616.12-008.46-06:616.127-005.8]-071-085 

12978. Жаркова А. В. Поєднання кислотозалежних захворювань і ішемічної 

хвороби серця: вплив антисекреторної терапії на рівень гомоцистеїну та ліпідний 

спектр : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Жаркова Альбіна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, За-

поріз. держ. мед. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Запоріжжя, 2013. — 20, [1] с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4045 А] 

 УДК 616.12-005.4:616.33-002]-085 

12979. Зозуляк Н. В. Клініко-патогенетичні особливості перебігу стабільної 

стенокардії ІІІ ФК у поєднанні з артеріальною гіпертензією у хворих з нітраторе-

зистентністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.11 "Кардіологія" / Зозуляк Наталія Василівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2013. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4055 А] 

 УДК 616.12-009.72+616.12-008.331.1 

12980. Куршубадзе Е. Кардіальні, судинні та ендотеліальні механізми хро-

нічної серцевої недостатності при гіпертонічній хворобі у поєднанні з хронічною 

хворобою нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Куршубадзе Еліза ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2013. — 24 с. 

— Бібліогр.: с. 16—20 (21 назва). — 100 пр. — [2013-4111 А] 

 УДК 616.12-008.46:[616.12-008.331.1+616.61-002.2 

12981. Мартинів І. В. Диференційно-діагностичні маркери пошкодження 

функціонального апарату нирок у хворих з артеріальною гіпертензією (есенціальною 

та ренопаренхіматозною) і вплив на них статинів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Мартинів Ілона Володи-

мирівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. 

нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-4398 А] УДК 616.12-008.331.1:616.61-002]-07 

12982. Марцовенко І. М. Оптимізація лікування артеріальної гіпертензії на 

амбулаторно-поліклінічному етапі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Марцовенко Ігор Михайлович ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стра-

жеска". — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (13 назв). — 100 пр. — [2013-4145 А]

 УДК 616.12-008.331.1-08 

12983. Маслій С. М. Обґрунтування застосування блокаторів рецепторів ангіо-

тензину ІІ і антигіпоксантів у хворих з фібриляцією передсердь в умовах комор-

бідності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Маслій Софія Мар'янівна ; М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 

2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-4147 А]

 УДК 616.125-06:616.12-008.9-085.221 
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12984. Медянка Ю. С. Ефективність застосування на госпітальному етапі 

комбінованої магнітотерапії в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на 

стабільну стенокардію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Медянка Юрій 

Степанович ; М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. 

методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова" [та ін.]. — Ялта ; Сімферо-

поль, 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2013-5713 А]

 УДК 616.12-009.72-085 

12985. Михайлюк В. М. Статеві відмінності холінергічної регуляції серця за 

умов гіпотиреозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.04 "Патол. фізіологія" / Михайлюк Віталій Миколайович ; 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"]. — Чернівці, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-4553 А] УДК 616.12-008.1:577.175.5 

12986. Непляха С. В. Анастезіологічне забезпечення оперативного лікування 

мітральних вад серця в умовах штучного кровообігу без використання донорської 

крові та її компонентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Непляха Сергій Володимиро-

вич ; M-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика, [ДУ "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України"]. — К., 

2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5184 А]

 УДК 616.126.42-089.5 

12987. Передрук Т. В. Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікуван-

ня безбольової форми ішемічної хвороби серця у хворих з постінфарктним кардіо-

склерозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 

"Кардіологія" / Передрук Тетяна Василівна ; 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 (17 назв). — 100 пр. — [2013-4200 А] 

 УДК 616.12-005.4-06-07-08 

12988. Погребняк О. О. Вплив корекції ендотеліальної дисфункції на клініч-

ний перебіг ішемічної хвороби серця у хворих на цукровий діабет 2 типу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 

Погребняк Олена Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 

акад."]. — Львів, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. 

— [2013-6099 А] 

 УДК 616.12-005.4-06:616.379-008.64]-085 

12989. Сидоренко Г. В. Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на ва-

ріабельність серцевого ритму в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-

ській АЕС з гіпертонічною хворобою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Сидоренко Геннадій Васильович ; Держ. 

установа "Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. наук України". — К., 

2013. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (27 назв). — 100 пр. 

— [2013-4957 А] 

 УДК 616.12-008.318.331.1 

12990. Смирнова Г. С. Оптимізація алгоритмів діагностики та лікування за-

лізодефіцитної, змішаної та анемії хронічного захворювання у хворих на ревматоїд-

ний артрит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 
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"Внутр. хвороби" / Смирнова Ганна Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, До-

нец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 12—17 

(31 назва). — 100 пр. — [2013-3953 А] 

 УДК 616.155.194:616.72-002.77]-07-08 

12991. Франчук С. В. Успадкування гена рецептора ангіотензину ІІ першого 

типу та плазмові рівні натрійуретичних пептидів у жінок з гіпертонічною хворобою, 

які перенесли інфаркт міокарда або мозковий інсульт, роль в прогнозуванні та 

діагностиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.11 "Кардіологія" / Франчук Світлана Віталіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — За-

поріжжя, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-4281 А] УДК 616.12-008.331.1-06-055.2:[575.113.1:611.018.54 

12992. Шальміна М. О. Взаємозв'язок дисфункції васкулярного ендотелію та 

імунних порушень у хворих на ішемічну хворобу серця похилого та старечого віку, 

можливості фармакологічної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Шальміна Марія Олександрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 23 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5835 А] 

 УДК 616.13/.14-008:616.127-005.4]-053.9 

12993. Юріїв К. Є. Оксидаційні та холінергічні фактори в механізмах розвитку 

некротичного процесу в міокарді тварин різної статі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Юріїв Катерина Єв-

генівна ; 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. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-4320 А] 

 УДК 616.127-002.4-092.9 

12994. Яснопольська Н. В. Оптимізація хірургічного лікування хворих із симп-

томними стенозами біфуркації сонних артерій : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Яснопольська Наталя Валеріївна ; 

Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака НАМН України". — 

Донецьк, 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2013-6036 А]

 УДК 616.133-007.271-089.16 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  

пов'язані з органами дихання 

На ступінь доктора 

12995. Железнякова Н. М. Патогенетичні аспекти та клінічні особливості ко-

морбідності хронічного обструктивного захворювання легень і хронічного панкреа-

титу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Железнякова Наталя Мерабівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—35 (46 назв). — 

100 пр. — [2013-4046 А] УДК 616.24-007.272+616.37-002]-092 

12996. Іванова Л. А. Генотипічно-клінічне прогнозування фенотипів бронхіаль-

ної астми у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.10 "Педіатрія" / Іванова Лорина Алімівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Одес. нац. мед. ун-т, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Одеса, 2013. — 36 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 26—32 (57 назв). — 100 пр. — [2013-4731 А] 

 УДК 616.248-07-08-053.2:575 
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12997. Швайко Л. І. Визначення впливу іонізуючого випромінювання  

аварійного походження на розвиток бронхолегеневої патології та розробка заходів 

щодо мінімізації її прогресування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Швайко Людмила Іванівна ; Держ. установа 

"Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. наук України". — К., 2013. — 40, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (47 назв). — 100 пр. — [2013-4636 А]

 УДК 616.23/.24-002-001.28-08 

На ступінь кандидата 

12998. Байда М. Л. Патогенетичні механізми зрушень прооксидантної та ан-

тиоксидантної систем в органах дихання за умов розвитку експериментального алер-

гічного альвеоліту та їх корекція тіотриазоліном : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Байда Мар'яна Любо-

мирівна ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, [Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького]. — Чернівці, 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-4764 А] 

 УДК 616.24-002-008.6-092 

12999. Дудник А. Б. Особливості перебігу та ефективність комплексного ліку-

вання вперше діагностованого туберкульозу легень у пацієнтів з бронхообструктив-

ним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.26 "Фтизіатрія" / Дудник Андрій Борисович ; Держ. установа "Нац. ін-т 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України", [Він-

ниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв). — 100 пр. — [2013-4907 А] 

 УДК 616.24-002.5-071-085 

13000. Крамарська Н. В. Ефективність лікування хворих на тяжку бронхіаль-

ну астму з різними варіантами запалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Крамарська Наталія Володи-

мирівна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 

Нац. акад. мед. наук України". — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-5120 А] 

 УДК 616.248-085 

13001. Литвиненко Г. В. Стан центральної регуляції дихання і режими окси-

генотерапії у хворих на ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Литвиненко 

Ганна Вікторівна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Янов-

ського Нац. акад. мед. наук України". — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2013-4126 А] 

 УДК 616.24-002.17-008.4-085.835 

13002. Мельник О. Г. Обґрунтування методичних підходів до діагностики та 

профілактики професійної пилової патології бронхолегеневої системи у працівників 

ливарного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Мельник Олег Григорович ; М-во охо-

рони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2013. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2013-6170 А] 

 УДК 616.23/.24-003.6:613.6 

13003. Михайлова А. О. Вплив соціально-психологічної допомоги на ефектив-

ність лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Михайлова 
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Аделіна Олексіївна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Янов-

ського Нац. акад. мед. наук України", [Держ. закл. "Запоріж. мед. акад. післядиплом. 

освіти МОЗ України"]. — К., 2013. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). 

— 100 пр. — [2013-5960 А] УДК 616.24-002.5-085:614.4 

13004. Науменко О. В. Оцінка адекватності різних методів загальної анестезії 

та їх оптимізація при ринологічних оперативних втручаннях : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. 

терапія" / Науменко Олександр Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2013-5596 А] 

 УДК 616.211-089.5-036 

13005. Павлюченко В. В. Прогнозування та профілактика бронхолегеневої 

дисплазії у недоношених дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Павлюченко Вікторія Віталіївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Донецьк. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2013. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2013-5809 А] 

 УДК 616.233/.24-007.17-037-084-053.32 

13006. Пендальчук Н. В. Стан дифузійної функції легень та можливості її ко-

рекції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Пендаль-

чук Наталія Володимирівна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології 

ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України". — К., 2013. — 16 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 150 пр. — [2013-4198 А] 

 УДК 616.24-007.272-036.1-08:612.2 

13007. Ростока-Резнікова М. В. Клініко-патогенетичне обґрунтування за-

стосування антиоксидантів і сольової аерозоль-терапії у реабілітаційному лікуванні 

бронхіальної астми, поєднаної з функціональною диспепсією : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Ростока-

Резнікова Мар'яна Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького, [Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6102 А] 

 УДК 616.248-06-085.23 

13008. Сарапук І. М. Клініко-патогенетичне і діагностичне значення апоптич-

ної активності та окисного стресу при негоспітальній пневмонії у дітей раннього 

віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 

"Педіатрія" / Сарапук Ірина Мирославівна ; М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5360 А]

 УДК 616.24-002-053.2 

13009. Сем'янків А. М. Обґрунтування методики неінвазивної вентиляції ле-

гень у лікуванні хворих на позалікарняну пневмонію : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / 

Сем'янків Андрій Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5239 А] 

 УДК 616.24-002-08:615.816-78 

13010. Соколова Л. І. Ефективність застосування інтервальної нормобаричної 

гіпокситерапії та фенспіриду в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструк-
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тивне захворювання легень І—ІІ стадії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Соколова Лариса Іванівна ; Держ. 

установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. 

наук України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — К., 2013. — 

16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2013-5248 А] 

 УДК 616.24-002.2-08 

13011. Старкова О. М. Визначення найбільш вагомих факторів ризику виник-

нення рецидиву туберкульозу легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Старкова Олена Михайлівна ; Держ. уста-

нова "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук 

України". — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. 

— [2013-5251 А] УДК 616.24-002.5-036-07 

13012. Терницька Ю. П. Комп'ютерна томографія та магнітно-резонансна то-

мографія в диференціальній діагностиці захворювань порожнини носа, приносових 

пазух : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 

"Промен. діагностика та промен. терапія" / Терницька Юлія Павлівна ; M-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Ін-т 

ядер. медицини та промен. діагностики НАМН України"]. — К., 2013. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — [2013-5258 А] 

 УДК 616.216.3-073.756.8:004.932 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

13013. Авдєєв О. В. Клініко-патогенетичні основи розвитку та лікування за-

пальних та дистрофічно-запальних захворювань пародонта при різній реактивності 

організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Авдєєв Олександр Володимирович ; 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. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 

(41 назва). — 100 пр. — [2013-3842 А] 

 УДК 616.314.17-008.1-002-036-08 

13014. Білаш С. М. Морфофункціональна характеристика структурних ком-

понентів шлунку інтактних щурів та при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі 

гострого експериментального запалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Білаш Сергій Михайлович ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-

бачевського МОЗ України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. 

— Тернопіль, 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (30 назв). — 100 пр. — 

[2013-5015 А] УДК 616.33-002-092.9:[618.36:57.086.13 

13015. Бугорков І. В. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи 

стоматологічної ортопедичної допомоги на регіональному рівні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Бугорков 

Ігор Веніамінович ; M-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України"]. — К., 

2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2013-4331 А] 

 УДК 616.314-089.23-058 

13016. Вернигородський С. В. Метаплазія слизової оболонки шлунка при пе-

редракових станах: морфогенез, діагностика, прогноз : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Вернигородський 

Сергій Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вінниц. 

нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Х., 2013. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—37 (40 назв). — 100 пр. — [2013-6208 А] 

 УДК 616.33-003.8-036.3-006.325-07-037 

13017. Волосовець Т. М. Запальні ураження тканин пародонта, асоційовані з 

персистуючою герпесвірусною інфекцією, та шляхи оптимізації їх профілактики, 

патогенетичної терапії та реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Волосовець Тетяна Миколаївна ; Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 39 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—36 (28 назв). — 120 пр. — [2013-5426 А] 

 УДК 616.314.17-002-07-085 

13018. Гаврилюк А. О. Морфологічна оцінка перебігу, прогресії та наслідків 

хронічних вірусних гепатитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Гаврилюк Алла Олександрівна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова]. — Запоріжжя, 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (35 назв). — 100 пр. — 

[2013-5771 А] УДК 616.36-002.2-07 

13019. Глазунов О. А. Патогенетичне обґрунтування комплексного лікування 

та профілактики основних стоматологічних захворювань у робітників гірничорудної 

промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Глазунов Олег Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т сто-

матології Нац. акад. мед. наук України", [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад." 

МОЗ України]. — Одеса, 2013. — 32 с. : табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (25 назв). — 

100 пр. — [2013-5056 А] УДК 616.314-056:622-051 

13020. Копчак К. В. Обґрунтування діагностичної програми та тактики 

хірургічного лікування хворих з кістозною патологією підшлункової залози : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Коп-

чак Костянтин Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т хірургії 

та трансплантології ім. О. О. Шалімова". — К., 2013. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—24 (47 назв). — 100 пр. — [2013-5463 А] 

 УДК 616.37-006-07-089.12 

13021. Косован В. М. Реконструктивно-відновні операції на товстій кишці у 

хворих з колостомами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Косован Віктор Миколайович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 31 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 24—27. — 100 пр. — [2013-5465 А] 

 УДК 616.345-089.844 

13022. Криницька І. Я. Патогенетичні аспекти гепатопульмонального синд-

рому : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Криницька Інна Яківна ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського М-ва охорони здоров'я України". 

— Тернопіль, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (38 назв). — 100 пр. — 

[2013-5941 А] УДК 616.36-002-092 

13023. Лембрик І. С. Клініко-параклінічні особливості перебігу, фактори ри-

зику, прогнозування, діагностика та лікування захворювань підшлункової залози у 

дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-

діатрія" / Лембрик Ірина Степанівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і 
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гінекології Нац. акад. мед. наук України", [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т" 

МОЗ України]. — К., 2013. — 30 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—25 (34 назви). — 

100 пр. — [2013-5330 А] УДК 616.37-07-08-053.2 

13024. Личковська О. Л. Біопсихосоціальна модель формування гастро-

дуоденальної патології у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Личковська Олена Львівна ; М-во охорони здо-

ров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. — 33 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (28 назв). — 100 пр. — [2013-5475 А] 

 УДК 616.33+616.342]-085-092-053.2 

13025. Любченко О. В. Експериментальне та клініко-лабораторне обґрунту-

вання використання вітчизняних матеріалів для сучасного ендодонтичного лікування 

постійних зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Любченко Ольга Валеріївна ; Держ. установа "Ін-т сто-

матології Нац. акад. мед. наук України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ 

України]. — Одеса, 2013. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (28 назв). — 100 пр. 

— [2013-4548 А] 

 УДК 616.314.163-74 

13026. Олещук О. М. Роль системи оксиду азоту в механізмах уражень пе-

чінки різного ґенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.03.04 "Патол. фізіологія" / Олещук Олександра Михайлівна ; М-во охорони здо-

ров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевсь-

кого МОЗ України". — Тернопіль, 2013. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 

(57 назв). — 100 пр. — [2013-5189 А] 

 УДК 616.36-099-085.31 

13027. Сірчак Є. С. Механізми формування ускладнених форм цирозу печінки 

та обґрунтування шляхів їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Сірчак Єлизавета Степанівна ; 

Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України" [та ін.]. — 

Дніпропетровськ, 2013. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 23—28 (41 назва). — 120 пр. — 

[2013-6110 А] УДК 616.36-004-06-08 

13028. Скорий Д. І. Експериментально-клінічне обґрунтування технологій ди-

секції печінки при її резекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Скорий Денис Ігоревич ; М-во охорони здоров'я Украї-

ни. Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії ім. В. Т. Зайцева 

НАМН України"]. — Х., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (45 назв). — 

100 пр. — [2013-5530 А] 

 УДК 616.36-089.87 

13029. Сокольник С. В. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки в дітей: 

клінічно-параклінічні особливості перебігу та комплексне лікування з урахуванням 

поліморфізму генів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.10 "Педіатрія" / Сокольник Сніжана Василівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, 

акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук України", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — 

К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (63 назви). — 100 пр. — [2013-4435 А]

 УДК 616.342-002.44-036.1-085:575 

На ступінь кандидата 

13030. Безручко М. В. Вибір методу хірургічного лікування гострого холецис-

титу у пацієнтів з високим операційно-анестезіологічним ризиком : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Безручко Мак-
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сим Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомоль-

ця, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — К., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-5410 А] 

 УДК 616.366-002-089 

13031. Білоус А. П. Клініко-експериментальне обґрунтування вибору методу 

ендодонтичного лікування апікального періодонтиту з різним клінічним перебігом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-

матологія" / Білоус Антоніна Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. 

мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-5887 А] 

 УДК 616.314.17-002-071-089 

13032. Білошицька А. В. Структурно-функціональні зміни печінки при експе-

риментальному атеросклерозі та за умов генної корекції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Білошицька 

Аліна Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — 

[2013-4326 А] УДК 616.36-008.6 

13033. Борисов Б. В. Обґрунтування методів профілактики післяопераційних 

ускладнень при виконанні панкреатодуоденальних резекцій : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Борисов Богдан 

Валерійович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та транспланто-

логії ім. О. О. Шалімова". — К., 2013. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 

(8 назв). — 100 пр. — [2013-5025 А] 

 УДК 616.37-006.6-089.168-084 

13034. Вишпінський І. М. Порівняльна характеристика методів хірургічного 

лікування незрощень верхньої губи та піднебіння в різному віці : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Вишпін-

ський Ігор Манолійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. 

Богомольця, [Житомир. обл. дит. лікарня]. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2013-4334 А] 

 УДК 616.315-007.254-089.844 

13035. Вороний О. Л. Роль механоколографії в диференціальній діагностиці 

ранньої післяопераційної кишкової непрохідності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Вороний Олександр Леоні-

дович ; Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака Нац. акад. 

мед. наук України". — Донецьк, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(8 назв). — 100 пр. — [2013-5902 А] 

 УДК 616.34-007.272-089.168-079 

13036. Гема Н. М. Мінеральний профіль у дітей при ротавірусній інфекції в 

умовах ендемічної зони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Гема Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. 

ун-т"]. — К., 2013. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-4341 А] УДК 616.34-002-008.314.4-053.2 

13037. Горбатюк І. Б. Клінічні особливості перебігу хронічного холециститу 

та холестерозу жовчного міхура у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння, 

обґрунтування диференційованого лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Горбатюк Ірина Борисівна ; 
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М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 

2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. — [2013-4503 А] 

 УДК 616.36-002.2:616.12 

13038. Гриньох В. О. Удосконалення комплексного лікування хронічного ка-

тарального гінгівіту в підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Гриньох Володимир Олексійович ; М-во охо-

рони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. 

— 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-3852 А]

 УДК 616.311.2-002-036.1-08-053.6 

13039. Дембіцький О. В. Клініко-експериментальне обґрунтування про-

тезування великих дефектів зубних рядів покривними протезами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Дембіцький 

Олександр Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. 

України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2013. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2013-4350 А] 

 УДК 616.314-089.23 

13040. Долгая Н. Є. Клініко-морфологічна характеристика гастриту при неал-

когольному стеатогепатиті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Долгая Надія Євгенівна ; Держ. закл. "Дніпро-

петров. держ. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України" [та ін.]. — Дніпро-

петровськ, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 170 пр. — [2013-5693 А]

 УДК 616.33-002-07-085:616.36-002 

13041. Дудар Д. В. Діагностика, лікування і профілактика уражень слизової 

оболонки ротової порожнини у хворих на целіакію : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Дудар Дмитро Вікторович ; 

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. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5073 А] 

 УДК 616.311:616.314]-07-08 

13042. Єпіфанцев В. О. Оптимізація хірургічного лікування гострого кальку-

льозного холангіту і профілактика післяопераційних ускладнень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Єпіфанцев Вя-

чеслав Олександрович ; Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гу-

сака Нац. акад. мед. наук України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ 

України]. — Донецьк, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (22 назви). — 

100 пр. — [2013-4043 А] 

 УДК 616.361-002-089-084 

13043. Завгородня Н. Ю. Клініко-імунологічні особливості перебігу хроніч-

них НР-асоційованих гастритів у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Завгородня Наталя Юріївна ; М-во 

охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України", ДУ "Ін-т 

гастроентерології НАМН України". — Дніпропетровськ, 2013. — 19 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2013-4813 А] 

 УДК 616.33-002-07-08-053.2 

13044. Заіченко Н. Г. Ефективність хлоридно-натрієвої мінеральної води "Но-

вомосковська" у комплексному реабілітаційному лікуванні хронічного панкреатиту : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гаст-
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роентерологія" / Заіченко Наталія Геннадіївна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. 

М-ва охорони здоров'я України", Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. 

мед. наук України". — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(9 назв). — 120 пр. — [2013-5626 А] УДК 616.37-002-085.838 

13045. Значкова О. А. Комплексне лікування ускладнень ендодонтичних 

втручань у разі виведення пломбувального матеріалу за межі анатомічної довжини 

коренів зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Значкова Олена Аркадіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [ПВНЗ "Київ. мед. ун-т УАНМ"]. — К., 

2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5580 А] 

 УДК 616.314.163-74:615.46 

13046. Іщенко В. В. Підвищення ефективності ранньої діагностики і лікування 

передракових захворювань слизової оболонки порожнини рота : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Іщенко 

Вікторія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. 

України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 

(7 назв). — 100 пр. — [2013-5631 А] УДК 616.31-002-071-08 

13047. Керашвілі С. Г. Діагностика та лікування ентеральної недостатності у 

хворих похилого і старечого віку з гострим розлитим перитонітом : (експерим.-

клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Керашвілі Соломон Гівіевич ; 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—17 (14 назв). — 120 пр. — [2013-5929 А] 

 УДК 616.34-008.64:616.381-002]-07-08-053.9 

13048. Кобцева О. А. Ефективність стабілізації опорних зубів верхньої щелепи 

при ортодонтичному лікуванні зубощелепних аномалій незнімною технікою : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Кобцева Олена Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького. — Донецьк, 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 

120 пр. — [2013-4081 А] УДК 616.314.21-007-089.23 

13049. Колесник І. П. Комплексна діагностика та лікування гострого панкреа-

титу з корекцією синдрому кишкової недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Колесник Іван Петрович ; ДЗ 

"Запоріз. держ. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України", [Запоріз. держ. мед. 

ун-т]. — Запоріжжя, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 130 пр. — [2013-5865 А] 

 УДК 616.37-002:616.34-008.64]-07-08 

13050. Корнійчук І. Ю. Патогенетичне обґрунтування застосування нанодис-

персного кремнезему у лікуванні хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на 

фоні ожиріння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Корнійчук Ірина Юріївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4614 А] 

 УДК 616.36-002:616-056.52 

13051. Коротецька-Зінкевич В. Л. Клініко-лабораторне обґрунтування елект-

ромагнітної обробки композитних матеріалів при виготовленні вкладок непрямим 

методом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 
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"Стоматологія" / Коротецька-Зінкевич Вікторія Леонідівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 

2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4092 А] 

 УДК 616.314-74:[621.7.044.7:615.461 

13052. Костюк І. Р. Особливості лікування періодонтиту постійних зубів у 

дітей із використанням рослинних екстрактів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Костюк Ірина Романівна ; 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, [1] с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4095 А] 

 УДК 616.314.17-085.322-053.2 

13053. Креховська-Лепявко О. М. Патогенетичне обґрунтування поєднаного 

застосування L-орнітину і L-аргініну в корекції порушень при гострому токсичному 

гепатиті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / Креховська-Лепявко Ольга Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 

2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5123 А]

 УДК 616.36-002-099-085.277.3 

13054. Кріль І. А. Особливості реставраційного відновлення зубів, уражених 

гіпоплазією емалі, у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Кріль Ірина Андріївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Фран-

ківськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5468 А] 

 УДК 616.314.13-007-74-053.2 

13055. Кузьмак І. П. Вікові особливості обміну білків у щурів за умов отруєн-

ня токсинами блідої поганки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Кузьмак Ірина Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук Ук-

раїни, Ін-т біології тварин, [Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-

бачевського МОЗ України"]. — Львів, 2013. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(16 назв). — 130 пр. — [2013-4538 А] 

 УДК 616.341-008.87-092.9:582.284 

13056. Лаб'як І. Р. Значення лапароскопії у лікуванні гострого апендициту : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Лаб'як Іван Романович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова, [Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5646 А] 

 УДК 616.346.2-002-072.1-08 

13057. Лебідь П. Б. Хірургічна тактика та лікування хворих з пошкодженням 

паренхіматозних органів при абдомінальній травмі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Лебідь Петро Борисович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2013-4542 А] 

 УДК 616.34+616.411]-001-089 

13058. Лучинський В. М. Особливості профілактики стоматологічних захво-

рювань у дітей, які проживають на територіях, забруднених ксенобіотиками : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Лучинський Віталій Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. 
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ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевсь-

кого"]. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-5149 А] УДК 616.314-084-053.2:504.5 

13059. Максименко П. В. Удосконалення діагностики й вибору ортопедичного 

лікування дефектів зубних рядів в осіб з захворюваннями пародонту : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Макси-

менко Павло Володимирович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. 

наук України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2013. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5152 А] 

 УДК 616.314.17-008.1:616.314-089.23-07-08 

13060. Мартинович Т. Л. Метаболізм сполучної тканини у хворих на хронічні 

гепатити В і С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Мартинович Тетяна Леонідівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашев-

ського НАМН України". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(7 назв). — 100 пр. — [2013-5485 А] 

 УДК 616.36-002.2:616.71/.72-007 

13061. Марусин О. В. Клініко-метаболічні особливості перебігу цукрового 

діабету 2 типу в осіб чоловічої статі та оптимізація лікування з урахуванням патоге-

нетичних факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.14 "Ендокринологія" / Марусин Оксана Василівна ; Держ. установа "Ін-т ендо-

кринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України" [та ін.]. — К., 

2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл., схема. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-5486 А] УДК 616.379-008.64-071-085-055.1 

13062. Мельничук А. С. Розробка раціональних методів підготовки та про-

тезування у комплексному лікуванні хворих на хронічний генералізований пародон-

тит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-

матологія" / Мельничук Арсен Степанович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 

вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2013. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4785 А]

 УДК 616.314-77:616.314.18-002.4 

13063. Мігенько Л. М. Клініко-патогенетичні чинники порушення ліпідного 

обміну і трофологічного статусу при хронічному панкреатиті, шляхи корекції : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроенте-

рологія" / Мігенько Людмила Михайлівна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва 

охорони здоров'я України" [та ін.]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6083 А] 

 УДК 616.37-002-036.1-06-085 

13064. Мостюк О. М. Прогноз і профілактика післяопераційної печінкової не-

достатності при механічній жовтяниці : (на підставі морфофункціон. змін) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Мостюк 

Олена Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти. — Х., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — 

[2013-5174 А] 

 УДК 616.367-003.7:616.36-008.5]-089 

13065. Немирович Ю. П. Лікування та профілактика захворювань твердих 

тканин зубів і пародонту у дітей шкільного віку, які проживають в екологічно 

несприятливих регіонах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
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[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Немирович Юлія Петрівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2013. — 19 с. :. — Бібліогр.: 

с. 13—16 (26 назв). — 100 пр. — [2013-4792 А] 

 УДК 616.314.18-002.4-08-053.5 

13066. Павленко М. Ю. Оптимізація топічної діагностики та хірургічного 
лікування хворих на одонтогенні флегмони різної локалізації : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Павленко 

Максим Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Донецьк. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-

кого. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — 

[2013-5808 А] УДК 616.314-002.36-031.1-079.2-089 
13067. Падалка А. І. Екзогенна корекція резистентності емалі постійних зубів 

до карієсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Падалка Аліна Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 
2013. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (21 назва). — 

100 пр. — [2013-6178 А] УДК 616.314-002.4-084 

13068. Пантус А. В. Оптимізація діагностики та планування лікування хворих 

з зубощелепними аномаліями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Пантус Андрій Володимирович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). 

— 100 пр. — [2013-6179 А] УДК 616.314-007.1-085 

13069. Петрунів В. Б. Особливості профілактики карієсу зубів у дітей, які 
проживають у регіонах із різним екологічним навантаженням : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Петрунів Во-

лодимир Богданович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Да-

нила Галицького, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Львів, 2013. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5350 А] 

 УДК 616.314-002-084-053.2 

13070. Пішковці М. Я. Діагностика та особливості хірургічних методів ліку-

вання ретенції зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Пішковці Марта Ярославівна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5205 А] 

 УДК 616.314-007-07-089 

13071. Поліщук О. В. Комплексна променева діагностика хронічних дифузних 
захворювань печінки у дітей та підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Поліщук 

Олена Володимирівна ; M-во охорони 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. 17—19 (11 назв). — 100 пр. 
— [2013-5210 А] УДК 616.36-036.1-07-053.2/.6 

13072. Поліщук Т. В. Комплексне лікування та вторинна профілактика хроніч-

ного генералізованого катарального гінгівіту з урахуванням стану мікрофлори 

над'ясенного зубного нальоту у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Поліщук Тетяна Вікторівна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". 

— Полтава, 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2013-5211 А]

 УДК 616.311.2-002.2-08-084-053.2 
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13073. Помойницька М. В. Клініко-експериментальне обґрунтування опти-

мальних параметрів дентину каріозної порожнини при пломбуванні композитами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стома-

тологія" / Помойницька Маріанна Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. 

держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.", [Держ. закл. "Дніпропетров. 

мед. акад. МОЗ України"]. — Полтава, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—

16 (16 назв). — 100 пр. — [2013-4207 А] УДК 616.314-74 

13074. Пюрик Я. В. Підвищення остеогенного потенціалу штучних замінників 

кістки аутологічним кістковим мозком при усуненні порожнинних дефектів щелеп : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-

матологія" / Пюрик Ярослав Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. 

— К., 2013. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 11—13 (16 назв). — 100 пр. — [2013-4215 А]

 УДК 616.3-089:616.716 

13075. Сенютович Н. Р. Особливості перебігу і лікування хронічного некаме-

невого холециститу у хворих з метаболічним синдромом та порушенням функціо-

нального стану печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Сенютович Наталія Романівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-

Франківськ, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2013-6107 А] УДК 616.366-002-06:616.36]-036.1-085 

13076. Скалат А. П. Особливості клінічного перебігу, лікування та профі-

лактики захворювань пародонта у хворих на вперше діагностований туберкульоз 

легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Скалат Андріана Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-6256 А] 

 УДК 616.314.17-036:616.24-002.5]-084 

13077. Скібіцька О. О. Обґрунтування та оцінка ефективності сорбційної те-

рапії у комплексному лікуванні ерозивно-виразкових уражень слизової оболонки 

порожнини рота : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Скібіцька Олена Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2013. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 12—14 (18 назв). — 100 пр. — [2013-4795 А] УДК 616.311.4-002-085 

13078. Совпель І. В. Крупнофракційне опромінювання на фоні ендолімфа-

тичної хіміотерапії у лікуванні резектабельного раку прямої кишки дистальних лока-

лізацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.07 "Онко-

логія" / Совпель Ігор Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. 

мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-4715 А] УДК 616.351-006.6-085:615.849.5 

13079. Стасюк О. А. NO-залежні механізми порушень окиснювального мета-

болізму у слинних залозах щурів за умов сполученого надлишкового надходження 

нітрату та фториду натрію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Стасюк Олексій Анатолійович ; 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 с. — Бібліогр.: с. 18—20 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-4834 А] УДК 616.316-092 
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13080. Суслик Г. І. Вміст макро- та мікроелементів у крові та їх корекція у 

хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Суслик Галина Іванів-

на ; М-во охорони здоров'я України, Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, 

трансплантації ендокрин. органів і тканин, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галиць-

кого]. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). 

— 100 пр. — [2013-4254 А] УДК 616.379-008.64:616-056.225]-07-085 

13081. Тараненко М. Л. Паліативна променева терапія у лікуванні метаста-

тичного ураження печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Тараненко Марина Леонідівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2013. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4591 А] 

 УДК 616.36-006-085.849 

13082. Тихонов Д. О. Клініко-лабораторне обґрунтування шляхів перерозпо-

ділу жувального навантаження при частковому знімному протезуванні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Тихонов Дмитро Олексійович ; 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. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2013-4264 А]

 УДК 616.314-76 

13083. Тімохіна Т. О. Клініка, профілактика і лікування хвороб пародонта та 

слизової оболонки порожнини рота у жінок репродуктивного віку із залізодефі-

цитною анемією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Тімохіна Тетяна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17. — 100 пр. — [2013-4443 А] УДК 616.314.17+616.391]-07-08-055.2 

13084. Угляр І. М. Діагностика та корекція оклюзійних порушень при проте-

зуванні на дентальних імплантатах у пацієнтів із частковими дефектами зубних 

рядів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Угляр Ігор Мирославович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 12—14 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-6264 А] УДК 616.314.2-089.843 

13085. Усачов С. М. Порівняльна оцінка методів хірургічного лікування 

складних форм гострого парапроктиту із застосуванням біосумісного матеріалу на 

основі колагену : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Усачов Сеергій Миколайович ; Держ. установа "Ін-т невідклад. і 

віднов. хірургії ім. В. К. Гусака Нац. акад. мед. наук України", [Держ. закл. "Луган. 

держ. мед. ун-т" МОЗ України]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2013-6193 А] УДК 616.351-002.1-089 

13086. Фурдичко А. І. Експериментально-клінічне обґрунтування застосуван-

ня гелю з фітолізоцимом в комплексному лікуванні запальних захворювань пародон-

ту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-

матологія" / Фурдичко Анастасія Іванівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. 

акад. мед. наук України". — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-4596 А] УДК 616.314.17-008.1:615.454.1 

13087. Фурик О. О. Клініко-патогенетичне значення стану компенсаторно-

адаптаційних механізмів у хворих на гострий гепатит В на тлі токсичного ураження 
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печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Ін-

фекц. хвороби" / Фурик Олена Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — 

Тернопіль, 2013. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 120 пр. — 

[2013-5271 А] УДК 616.36-002-099-02 

13088. Харченко Н. Л. Профілактика розвитку транзиторної бактеріємії у хво-

рих на генералізований пародонтит при проведенні лікувально-реабілітаційних за-

ходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Харченко Наталія Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 18 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2013-4993 А] 

 УДК 616.314.17-008.1-084-085.33 

13089. Хохліч О. Я. Реабілітація пацієнтів із стоматологічними захворювання-

ми в умовах їх професійної фонарної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Хохліч Ольга Яросла-

вівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-5546 А] УДК 616.314.2-039.71 

13090. Черкасова О. В. Комплексне лікування генералізованого пародонтиту у 

пацієнтів молодого віку з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Черкасова Олена Вік-

торівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 

2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 100 пр. — [2013-5830 А]

 УДК 616.314.18-002.4-085:616.12-008.331.1]-053.81 

13091. Шабат Г. І. Динаміка токсичності жовчі у хворих на обтураційну жо-

втяницю і вибір хірургічної тактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шабат Галина Іванівна ; М-во охорони здо-

ров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачев-

ського МОЗ України", [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 130 пр. — [2013-5280 А] 

 УДК 616.36-008.5-089 

13092. Шульженко О. Ю. Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування 

хворих з вторинною адентією за допомогою знімних протезів із різних базисних 

матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Шульженко Олександр Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, 

Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-6024 А] 

 УДК 616.314-007-76-085 

13093. Юрків О. І. Функціональний стан шлунково-кишкового тракту у ново-

народжених та дітей грудного віку: діагностика порушень, профілактика та ліку-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-

діатрія" / Юрків Оксана Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. 

мед. ун-т. — Чернівці, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-4457 А] УДК 616.32/.33-071-08-053.3 

13094. Яценко О. І. Клініко-функціональна характеристика порушень жуваль-

ного м'язево-суглобового комплексу у хворих з глибоким різцевим перекриттям і 

методи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
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14.01.22 "Стоматологія" / Яценко Олег Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, 

Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2013. — 

23 с. — Бібліогр.: с. 15—19 (28 назв). — 100 пр. — [2013-6039 А] 

 УДК 616.314-77:616.724 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  

органів, ендокринних органів 

На ступінь кандидата 
13095. Матолінець Т. М. Особливості змін функціонального стану прооок-

сидантної і антиоксидантної систем в селезінці, кістковому мозку, тимусі в пізні 
періоди розвитку експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція корві-
тином : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Па-
тол. фізіологія" / Матолінець Тарас Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, 
Буковин. держ. мед. ун-т, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Чернівці, 
2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5592 А] 

 УДК 616.411+616.438+616.419]-085.275 
13096. Москалюк І. І. Особливості перебігу синдрому подразненого кишечни-

ку у хворих на токсичні форми зоба та методи лікування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Москалюк Інна 
Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, 
[Буковин. держ. мед. ун-т]. — Донецьк, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 
(29 назв). — 100 пр. — [2013-6085 А] УДК 616.441-006.5-06:616.34-002-036]-08 

13097. Осадців О. І. Роль біологічно активних елементів у виникненні пато-
логії щитоподібної залози у дітей в умовах слабкого йодного дефіциту в Чернігів-
ській області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.14 "Ендокринологія" / Осадців Олег Іванович ; ДУ "Ін-т ендокринології та об-
міну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України", [Комун. лікув.-профілакт. закл. 
"Чернігів. обл. центр радіац. захисту та оздоровлення насення"]. — К., 2013. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4190 А] 

 УДК 616.441-006.5-036.21-053.2-08(477.51) 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь доктора 
13098. Романенко К. В. Оптимізація комплексної патогенетичної терапії хво-

рих на різні форми склеродермії з урахуванням клініко-морфологічних, імунних та 
судинних порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Романенко Кирило Всеволодович ; Держ. уста-
нова "Ін-т дерматології та венерології НАМН України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого МОЗ України]. — Х., 2013. — 31 с. : табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (44 назви). — 
100 пр. — [2013-4220 А] УДК 616.5-004:616.13/.14]-085 

На ступінь кандидата 

13099. Андрійчук В. Б. Роль вегетативної дисрегуляції в патогенезі ранніх, 
пізніх та рожевих акне та диференційовані підходи до лікування хворих із застосу-
ванням аерокріотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Андрійчук Василь Богданович ; Держ. 
установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України", [Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького МОЗ України]. — Х., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). 
— 100 пр. — [2013-3921 А] УДК 616.5-002.2/.3:616.97]-085 
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13100. Бабанін В. А. Імуноморфологічні критерії ефективності лікування хво-

рих на псоріаз при використанні вузькосмугової ультрафіолет В (311 нм) терапії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та 

венер. хвороби" / Бабанін Володимир Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т дерма-

тології та венерології НАМН України", [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун -т 

ім. С. І. Георгієвського" МОЗ України]. — Х., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(14 назв). — 120 пр. — [2013-5402 А] УДК 616.517-085.831 

13101. Гаєвська В. Ю. Імунологічні особливості розвитку легеневих усклад-

нень у хворих на системну склеродермію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Гаєвська Віра Юріїв-

на ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 

(8 назв). — 100 пр. — [2013-5571 А] 

 УДК 616.5-004.1:616.24-002 

13102. Гречуха М. В. Комбінована терапія хворих на екзему з урахуванням 

особливостей клінічного перебігу та порушень периферичного кровообігу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. 

хвороби" / Гречуха Мирослава Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (12 назв). 

— 100 пр. — [2013-4726 А] УДК 616.521-036-085 

13103. Жернов А. О. Хірургічне лікування післяопікових деформацій та конт-

рактур з використанням оптимізованих методів розтягування тканин : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Жернов 

Андрій Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядип-

лом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН 

України"]. — К., 2013. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (27 назв). 

— 100 пр. — [2013-3888 А] УДК 616.5-001.17-003.92-089.84 

13104. Поліщук Д. С. Порушення обмінних процесів при атопічному дер-

матиті та корекція їх методом комплексної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Поліщук Дмит-

ро Степанович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 

[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2013. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4940 А] УДК 616.5-002-085 

13105. Полях Я. О. Роль метаболічних порушень в патогенезі рожевих вугрів 

та нові підходи до терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Полях Яна Олексіївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-

кого]. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (19 назв). — 100 пр. — [2013-5663 А]

 УДК 616.53-002-008.9-085 

13106. Рай О. В. Вплив ультрафіолетової терапії на рівень уроканінової кисло-

ти в шкірі при псоріазі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Рай Ольга Володимирівна ; М-во охоро-

ни здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2013. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2013-6186 А] УДК 616.517-085.262 

13107. Саріан О. І. Клініко-патогенетичне значення та корекція дисфункції 

ендотелію у хворих на звичайний псоріаз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Саріан Олена Ігорівна ; 
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Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України", [Харків. мед. 

акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-5524 А] УДК 616.517-07-085 

13108. Шупенько О. М. Оптимізація лікування вугрової хвороби у чоловіків з 

урахуванням патогенезу, клінічних форм дерматозу та супутньої патології : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. 

хвороби" / Шупенько Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2013. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 

100 пр. — [2013-6276 А] УДК 616.53-002.2-085 

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової  

та статевої систем. Урологія 

На ступінь доктора 

13109. Мальцев А. В. Органозберігаюча та органозамісна хірургія в комбіно-

ваному лікуванні раку сечового міхура : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Мальцев Андрій Володимирович ; М-во 

охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2013. 

— 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (27 назв). — 100 пр. — [2013-5954 А] 

 УДК 616.62-006.6-089.843/.844 

13110. Сагалевич А. І. Удосконалення малоінвазивних та ендохірургічних ме-

тодів лікування різних форм сечокам'яної хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Сагалевич Андрій Ігорович ; М-

во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. 

Горького]. — Х., 2013. — 43 с. — Бібліогр.: с. 34—39 (42 назви). — 100 пр. — [2013-

5820 А] УДК 616.62-003.7-072.1-089.81 

На ступінь кандидата 

13111. Велика А. Я. Антиоксидантний та функціональний стан нирок щурів за 

умов водного та сольового навантаження й експериментальної нефропатії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Велика 

Алла Ярославівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварини, [Буковин. 

держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2013-4889 А] УДК 616.61-008-092:577.1 

13112. Вівсянник В. В. Патогенетичне обґрунтування корекції лікування хво-

рих на хронічну хворобу нирок ІІ—ІІІ стадії з наявністю уражень гастродуо-

денальної ділянки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Вівсянник Володимир Васильович ; М-во охорони здо-

ров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевсь-

кого МОЗ України", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-4498 А] 

 УДК 616.61-002.2:616.34-002]-08 

13113. Габчак Р. В. Реабілітація хворих на уретеролітіаз після видалення кон-

крементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 

"Урологія" / Габчак Роман Васильович ; 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. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4894 А] 

 УДК 616.61/.62-003.7-084 
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13114. Годлевська Т. Л. Патогенетичне обґрунтування диференційованої тера-

пії при нейрогенних розладах сечовипускання у дітей з урахуванням психовегета-

тивного та уродинамічного статусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Годлевська Тамара Леонідівна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2013. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 120 пр. — [2013-4012 А] 

 УДК 616.62-008.22-02-092-053.2 

13115. Гуц О. А. Роль інтерлейкінів та білків гострої фази запалення в прогре-

суванні ішемічної хвороби серця у пацієнтів з хронічною хворобою нирок на пери-

тонеальному діалізі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.37 "Нефрологія" / Гуц Олена Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2013. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-6056 А] УДК 616.61-002.2-06:616.12-005.4 

13116. Дубовик М. Я. Вплив анемії та її корекції на структурно-функціональні 

зміни міокарда лівого шлуночка у пацієнтів з діабетичною нефропатією на перито-

неальному діалізі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.37 "Нефрологія" / Дубовик Марія Ярославівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (15 назв). 

— 100 пр. — [2013-6060 А] УДК 616.61-002:616.127-005 

13117. Ксенофонтова Г. С. Особливості клінічного перебігу та наслідки пізнь-

ої дисфункції ниркового алотрансплантата : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.08 "Трансплантологія та штуч. органи" / Ксенофонтова 

Ганна Сергіївна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та трансплан-

тології ім. О. О. Шалімова", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — 

К., 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—16 (24 назви). — 100 пр. — [2013-5124 А]

 УДК 616.61-089.843-008-036 

616.7 Патологія органів руху, пересування. Скелетна  

та рухова системи 

На ступінь доктора 

13118. Безсмертний Ю. О. Розлади репаративного остеогенезу довгих кісток 

при гіпергомоцистеїнемії та асоційованих станах : (клініко-експерим. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Трав-

матологія та ортопедія" / Безсмертний Юрій Олексійович ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка 

Нац. акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ 

України]. — Х., 2013. — 38 с. — Бібліогр.: с. 27—33 (59 назв). — 140 пр. — 

[2013-5885 А] УДК 616.71-001.5-008-07-08 

13119. Воловар О. С. Діагностика та лікування захворювань скронево-нижньо-

щелепного суглоба на фоні соматичних захворювань : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Воловар Оксана Сте-

панівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 

2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—36 (71 назва). — 100 пр. — [2013-6244 А]

 УДК 616.724-07-085 

13120. Климовицький Ф. В. Остеопороз та його ускладнення у населення До-

нецької області: фактори ризику, діагностика та лікування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Климо-
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вицький Федір Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України", 

[Держ. установа "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова Нац. акад. мед. наук 

України"]. — Х., 2013. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (43 назви). — 140 пр. 

— [2013-5099 А] 

 УДК 616.71-007.23-06-07-07(477.62) 

На ступінь кандидата 

13121. АбдульРаззак Кітаз. Фізична реабілітація при дорсалгіях у спортсменів 

силових видів спорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.24 "Лікув. фізкультура та спорт. медицина" / АбдульРаззак Кітаз ; М-во 

охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". — Дніпро-

петровськ, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3841 А]

 УДК 616.711-009.7-085.82/.83-057 

13122. Богдан С. В. Діагностика та лікування рецидиву передньомедіальної неста-

більності колінного суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Богдан Сергій Володимирович ; Держ. 

установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". — К., 2013. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (10 назв). — 100 пр. — [2013-5019 А] 

 УДК 616.728.3-008.63-036.87-07-08 

13123. Бузницький Р. І. Передній міжтіловий спондилодез металокераміч-

ними імплантатами в хірургічному лікуванні захворювань та ушкоджень шийного 

відділу хребта : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Бузницький Руслан 

Ігорович ; 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. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 135 пр. — [2013-5892 А] 

 УДК 616.711-089.843 

13124. Доброскок В. О. Оптимізація лікування дітей з гострими гнійними за-

пальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Доброскок Віталіна 

Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. 

мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-4906 А] УДК 616.716-002.1-08-053.2 

13125. Дрок В. О. Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексного ліку-

вання зубощелепних аномалій, ускладнених захворюваннями пародонта, у дітей зі 

сколіозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Дрок Вікторія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.", [Держ. закл. "Дніпро-

петров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України"]. — Полтава, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — [2013-5072 А] 

 УДК 616.716:616.311.2-002:616.711-007.5]-08-053.2 

13126. Кваснюк Д. І. Клінічно-спектрофотополяриметрична діагностика артри-

тів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Трав-

матологія та ортопедія" / Кваснюк Дмитро Іванович ; Держ. установа "Ін-т травма-

тології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — К., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-5095 А] 

 УДК 616.72-002-073 
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13127. Левченко О. В. Клініко-біомеханічне обґрунтування мінімально інвазив-

ного остеосинтезу в лікуванні закритих переломів п'яткової кістки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та орто-

педія" / Левченко Олексій Васильович ; Держ. установа "Ін-т травматології та орто-

педії Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика МОЗ України]. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — 

[2013-6077 А] УДК 616.718.7-001.5-089.23 

13128. Логвиненко В. В. Променева діагностика уражень плечового суглоба та 

їх наслідків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 

"Промен. діагностика та промен. терапія" / Логвиненко В'ячеслав Вікторович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [ДЗ "Дніпро-

петров. мед. акад. МОЗ України"]. — Х., 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(20 назв). — 100 пр. — [2013-5477 А] УДК 616.727.2-001-073.7 

13129. Миронова Ю. А. Травматичні пошкодження ліктьового суглоба у дітей 

за даними комплексного променевого дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / 

Миронова Юлія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти. — Х., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 

100 пр. — [2013-5492 А] УДК 616.727.3-001-053.2:616-073.7 

13130. Нанинець В. Я. Діагностика та хірургічне лікування наслідків пере-

ломів п'яткової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Нанинець Василь Ярославович ; Держ. 

установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". — К., 2013. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2013-3878 А] 

 УДК 616.718.7-001.5-071-089 

13131. Роспопа Я. А. Принципи і результати хірургічної обробки ран при ве-

ликих за площею глибоких механічних пошкодженнях м'яких тканин кінцівок : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Роспопа Ярослав Антонійович ; 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. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). 

— 100 пр. — [2013-4950 А] УДК 616.718-001-089 

13132. Філіпський А. В. Оптимізація методів остеосинтезу при переломах ку-

та нижньої щелепи з урахуванням існуючих анатомо-топографічних умов : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Філіпський Антон Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 

(20 назв). — 100 пр. — [2013-5371 А] УДК 616.716.4-001.5-08 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь доктора 

13133. Полясний В. О. Патогенетичне обґрунтування шляхів оптимізації діяль-

ності антиепілептичної системи мозку при експериментальному епілептичному синд-

ромі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Па-

тол. фізіологія" / Полясний Вячеслав Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, 

Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2013. — 30 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—28 

(33 назви). — 100 пр. — [2013-5662 А] УДК 616.853-036.1 
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13134. Труфанов Є. О. Диференціальний діагноз і прогноз хвороби Паркінсо-

на, паркінсонічних синдромів і есенційного тремору : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Труфанов Євген Олексан-

дрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. 

Л. Шупика, [Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т"]. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 30—33 (34 назви). — 150 пр. — [2013-4757 А] УДК 616.858-036-053.9 

На ступінь кандидата 

13135. Берест Є. Л. Особливості патогенезу і прогнозування домінування 

пошкоджень і гнійно-запальних ускладнень при щелепно-мозковій травмі в експе-

рименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / Берест Євгеній Львович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 

закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Луганськ, 

2013. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-4802 А]

 УДК 616.831+616.716]-001-002.3-092 

13136. Гавалешко В. П. Біохімічні та морфологічні кореляти реакції парен-

хіматозних органів на ішемічно-реперфузійні пошкодження головного мозку в щурів 

зі стрептозотоциновим цукровим діабетом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Гавалешко Василь Петрович ; 

М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 2013. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-5570 А]

 УДК 616.831-005.4:616.375-008.64]-092.9 

13137. Галагдина А. А. Морфофункціональний стан тканин порожнини рота 

та їх гемоциркуляторного русла при поєднаній дії експериментального цукрового 

діабету й ішемічно-реперфузійного пошкодження головного мозку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Галаг-

дина Алла Авелівна ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун--т. — 

Чернівці, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2013-4769 А] УДК 616.831-005.4:616.379-008.64]-018 

13138. Гріжимальський Є. В. Оптимізація анестезіологічного забезпечення 

кесарева розтину : (клініч.-імунол. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Грі-

жимальський Євген Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — 

К., 2013. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 11—13 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6140 А]

 УДК 616.8-009.614:618.5-089.888.61 

13139. Губеня О. В. Клініко-діагностичне та патогенетичне значення процесів 

проліферації та апоптозу у хворих на ішемічний інсульт : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Губеня Олена Во-

лодимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. 

— [2013-4028 А] УДК 616.831-005.4-07-085 

13140. Діденко Л. В. Механізми розвитку вегетативної дисфункції у пацієнтів 

після мозкових інсультів у ранньому відновному періоді : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Діденко Людми-

ла Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", 

[Комун. закл. охорони здоров'я "Харків. міська клініч. лікарня № 13"]. — Луганськ, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5777 А]

 УДК 616.839-008:616.831-005.1 
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13141. Корженевський Ю. Л. Клінічні та параклінічні характеристики ура-

ження нервової системи при хронічних гепатитах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Корженевський Юрій 

Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — 

[2013-4737 А] УДК 616.8-039.3-06:616.36-002.2]-071 

13142. Кусткова Г. С. Особливості мозкового кровообігу у хворих з неконт-

рольованою артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Кусткова Ганна Сергіївна ; M-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4113 А]

 УДК 616.831-005:616.12-008.331.1 

13143. Лапоног С. П. Оптимізація лікування гіпоксично-ішемічних уражень 

центральної нервової системи у новонароджених шляхом застосування краніоцереб-

ральної гіпотермії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.10 "Педіатрія" / Лапоног Сергій Петрович ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і 

гінекології Нац. акад. мед. наук України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галиць-

кого МОЗ України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 

— 100 пр. — [2013-6231 А] УДК 616.8-001.8-085-053.31 

13144. Лошак Г. М. Патогенез метаболічних порушень у хворих з вегетатив-

ною дисфункцією в ранньому відновному періоді мозкових інсультів та їх корекція : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 

фізіологія" / Лошак Ганна Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. 

держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-6299 А] УДК 616.839-008:616.831-005.1 

13145. Мотренко А. Т. Прогностичне значення клініко-діагностичних особли-

востей гострих геморагічних порушень мозкового кровообігу : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Мотренко 

Анастасія Тимофіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — 

[2013-6086 А] УДК 616.831-037-07 

13146. Муравська О. М. Клініко-інструментальна характеристика кардіоген-

ного ішемічного інсульту, зумовленого гострим інфарктом міокарда : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Му-

равська Олександра Миколаївна ; M-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4406 А] 

 УДК 616.831-005.1-06:616.127-005.8]-071 

13147. Оводюк Н. М. Клініко-параклінічна характеристика ранніх екстрапі-

рамідних порушень у хворих після ішемічного інсульту та обґрунтування їх ліку-

вально-реабілітаційної тактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Оводюк Наталія 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 (13 назв). — 100 пр. — [2013-6093 А] 

 УДК 616.831-005.4-06-071-08 

13148. Пархоменко О. В. Структурні зміни деяких органів нервової системи за 

умов корінцево-судинного синдрому та його корекції : (експерим. дослідж.) : авто-
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реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, 

цитологія, ембріологія" / Пархоменко Олександр Володимирович ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Івано-Франківськ, 2013. — 28, [1] с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 21—24 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4195 А] 

 УДК 616.833.2+616.833.5]-033.1 

13149. Рудюк Т. Я. Регенерація сідничого нерва за умов його пошкодження та 

гіпотиреозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Рудюк Тетяна Яківна ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4754 А] 

 УДК 616.833.58-001-003.93:616.411-008.64 

13150. Сальникова В. В. Клініко-нейрофізіологічні аспекти перебігу симпто-

матичної епілепсії у дітей різних вікових груп : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Сальникова Владлена 

Вікторівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та нарко-

логії НАМН України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 

2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 120 пр. — [2013-4952 А] УДК 

616.853-008-085 

13151. Сепіде Сепехрі Нур. Клінічно ізольований синдром: неврологічні прояви, 

діагностика та прогноз трансформації в розсіяний склероз : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Сепіде Сепехрі 

Нур ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5985 А] 

 УДК 616.832-036-07:616.8-004 

13152. Федорковська Б. О. Клініко-діагностичні особливості неврологічних 

характеристик у дітей учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Федор-

ковська Богдана Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післяди-

плом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т МОЗ України"]. — К., 

2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2013-

4594 А] УДК 616.8-07-053.6-058.66 

13153. Чемер Н. М. Діагностика венозної дисциркуляторної енцефалопатії у 

вагітних із обтяженим перебігом першого триместру гестації та її корекція : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / 

Чемер Наталія Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-

диплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 22 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 19 

(9 назв). — [2013-6012 А] УДК 616.831-005:616.14]-07-085:618.3 

13154. Швейкіна В. Б. Рання діагностика та оптимізація лікування гіпоксично-

ішемічного ушкодження центральної нервової системи у недоношених дітей в гос-

трому періоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.10 "Педіатрія" / Швейкіна Вікторія Борисівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, 

акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук України". — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5381 А] 

 УДК 616.83-07-085-053.32 
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13155. Шепотінник Є. В. Клініко-параклінічні критерії оцінки ефективності 

тромболітичної терапії у лікуванні хворих з ішемічним інсультом та можливості її 

потенціювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.15 "Нерв. хвороби" / Шепотінник Євген Володимирович ; 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. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4639 А] 

 УДК 616.831-005.4-08-036.8 

13156. Шкурко М. Г. Клініко-імунологічні аспекти цереброваскулярних за-

хворювань атеросклеротичного генезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Шкурко Марина Георгіївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5390 А]

 УДК 616.831-005-036-07 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія.  

Хворобливі психічні стани 

На ступінь доктора 
13157. Друзь О. В. Афективні розлади при залежності від опіоїдів : (епідеміол., 

клініко-діагност., терапевт. та реабілітац. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.17 "Наркологія" / Друзь Олег Васильович ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології 

НАМН України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2013. — 27 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 21—24 (29 назв). — 100 пр. — [2013-4351 А] 

 УДК 616.89-008.441.1 

13158. Полшкова С. Г. Психічні та психосоматичні розлади в осіб небезпеч-

них видів професій : (аутоагрес. механізми формув., діагностика, клініка, лікуван-

ня) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 

"Психіатрія" / Полшкова Світлана Геннадіївна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. 

НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2013. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (28 назв). — 100 пр. — [2013-4205 А] УДК 616.89-008.44-073-085 

На ступінь кандидата 
13159. Гладка К. О. Обсесивно-компульсивна симптоматика в контексті пси-

хологічного захисту та копінгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Гладка Крістіна Олександрівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(7 назв). — 100 пр. — [2013-4649 А] УДК 616.89-07 

13160. Діхтяр А. Ю. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації психіатрич-

ної допомоги населенню похилого та старечого віку в умовах реформування за-

гальної системи охорони здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Діхтяр Альона Юріївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Х., 2013. — 

21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 120 пр. — [2013-6059 А] 

 УДК 616.89-082-053.9 

13161. Карпінець І. М. Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої систе-

ми профілактики алкоголізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Карпінець Ігор Мирославович ; М-во охо-
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рони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — К., 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-4733 А] 

 УДК 616.89-008.441.3-058-084 

13162. Кудінова О. І. Порівняльна характеристика емоційних порушень у хво-

рих на соматоформну вегетативну дисфункцію серцево-судинної системи та па-

нічний розлад : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.16 "Психіатрія" / Кудінова Олена Іванівна ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України", [Харків. 

мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2013-4103 А] 

 УДК 616.89-008.44:[616.85+616.12-039 

13163. Мельник В. О. Психофармакотерапія в комплексному лікуванні пси-

хічних і поведінкових розладів в осіб з комп'ютерною залежністю : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Мельник Вла-

дислав Олегович ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та 

наркології, [Одес. нац. мед. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-5166 А] 

 УДК 616.89-008-036-084:004 

13164. Мисула Ю. І. Структура та динаміка когнітивних порушень у хворих 

на параноїдну форму шизофренії у процесі лікування класичними та атиповими 

нейролептиками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.16 "Психіатрія" / Мисула Юрій Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології Нац. акад. мед. наук 

України" [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. 

— Х., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 120 пр. — [2013-4786 А]

 УДК 616.895.8-008.46/.47-085 

13165. Скоропліт О. І. Оптимізація загального знеболення з урахуванням ког-

нітивного впливу у хворих молодого віку з щелепно-лицевою патологією : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та 

інтенсив. терапія" / Скоропліт Ольга Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2013-5678 А] 

 УДК 616.89-008.46/.47:616.716]-085 

13166. Шевченко М. В. Психологічні чинники виникнення тривожно-фо-

бічних симптомів у дітей молодшого шкільного віку з вадами мовлення в умовах 

інклюзивної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Шевченко Марина Василівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). 

— 100 пр. — [2013-4673 А] УДК 616.891.6 

13167. Щербань В. О. Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особли-

вості хворих з ревматоїдною патологією та їх психокорекція : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Щербань 

Вікторія Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. 

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

[2013-5399 А] 

 УДК 616.89-06:616.72-002.77]:159.9.072 
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616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь доктора 

13168. Курсов С. В. Інтенсивна терапія гідродинамічних розладів і поліорган-
ної недостатності у хворих з абдомінальним сепсисом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / 
Курсов Сергій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти, [Харків. нац. мед. ун-т]. — Х., 2013. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 29—32 (34 назви). — 125 пр. — [2013-5131 А] 

 УДК 616.94:617.55]-008.8-083.98 
13169. Усачова О. В. Внутрішньоутробне та постнатальне інфікування плоду і 

новонародженого цитомегаловірусом і вірусами простого герпесу: особливості пато-
генезу, профілактика і лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Усачова Олена Віталіївна ; Нац. акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Грома-
шевського Нац. акад. мед. наук України", [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — 
К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (36 назв). — 120 пр. — [2013-4593 А]
 УДК 616.98:578.825.11/.12-08-053.1 

На ступінь кандидата 

13170. Вербенець О. А. Епідеміологічні і клінічні особливості марсельської 
лихоманки, оптимізація епідеміологічного нагляду : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Вербенець Олена Анато-
ліївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. 
хвороб ім. Л. В. Громашевського Нац. акад. мед. наук України", [ДУ "Крим. держ. 
мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського" МОЗ України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-5041 А] 

 УДК 616.98:579.881 
13171. Винник Н. П. Особливості інфекції, викликаної Haemophilus influenzae 

типу b, у дітей віком до 5 років та удосконалення антибактеріальної терапії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. 
хвороби" / Винник Наталія Петрівна ; 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. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — 
К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2013-5612 А]
 УДК 616.98:579.84]-085.33-053.2 

13172. Іващенко Л. В. Оптимізація лікування хворих на урогенітальний 
хламідіоз з урахуванням стану системи "L-аргінін-оксид азоту" і глікокаліксу лім-
фоцитів периферичної крові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Іващенко Лариса Вікторівна ; 
Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України". — Х., 2013. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4062 А] 

 УДК 616.98:579.882 
13173. Кравченко Н. В. Епідеміологічна характеристика і клінічні особливості 

сифілісу на сучасному етапі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Кравченко Наталія Володимирівна ; Нац. акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Грома-
шевського Нац. акад. мед. наук України", [ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-
гієвського" МОЗ України]. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(13 назв). — 100 пр. — [2013-4615 А] УДК 616.972-036.2 
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13174. Ледньов Д. О. Лікування грамнегативного сепсису у хворих з гнійно-

запальними процесами м'яких тканин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Ледньов Дмитро Олександрович ; Держ. закл. 

"Запоріз. держ. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України". — Запоріжжя, 2013. — 

21, [1] с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 120 пр. — [2013-4699 А] 

 УДК 616.94:616.74-002.36]-07-08 

13175. Мелащенко О. І. Клініка, перебіг і катамнез дітей з вродженими ци-

томегаловірусною та герпетичною інфекціями : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Мелащенко Олена Іванівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [ВДНЗУ "Укр. мед. 

стоматол. акад."]. — К., 2013. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—24 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-3873 А] УДК 616.98-053.31-092 

13176. Нечипоренко Н. М. Клініко-епідеміологічна характеристика, лікування 

та реабілітація дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, хворих на сифіліс : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та 

венер. хвороби" / Нечипоренко Наталія Михайлівна ; Держ. установа "Ін-т дерма-

тології та венерології НАМН України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика МОЗ України]. — Х., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (16 назв). — 100 пр. 

— [2013-4181 А] УДК 616.98:578.828ВІЛ+616.972]-056.7-08-053.31 

13177. Поляк М. А. Клініко-параклінічна характеристика кору у дітей в умо-

вах ендемічної зони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Поляк Михайло Амброзійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. 

ун-т"]. — К., 2013. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 21 (8 назв). — 100 пр. — [2013-4423 А]

 УДК 616.915-036.21-07-053.2 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 

13178. Горицький В. М. Патогенез запального процесу в щелепно-лицевій 

ділянці алергізованого організму в умовах коригуючих впливів : (експерим.-клініч. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / Горицький Віктор Матвійович ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. 

— Луганськ, 2013. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (38 назв). — 100 пр. — 

[2013-4809 А] УДК 617.52-002-092 

13179. Фурманов О. Ю. Хірургічне лікування пацієнтів з наслідками травм 

довгих пальців кисті в умовах порушення артеріального кровотоку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Фурманов Олек-

сандр Юрійович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та трансплан-

тології ім. О. О. Шалімова". — К., 2013. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 

(38 назв). — 100 пр. — [2013-5543 А] УДК 617.577/.578-001-005.4-089 

На ступінь кандидата 

13180. Вознюк С. М. Прогнозування ризику виникнення та лікування післяопе-

раційних гнійних ускладнень у хворих з гострою хірургічною патологією органів 

черевної порожнини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
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[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Вознюк Станіслав Миколайович ; М-во охорони здоров'я 

України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", 

[Буковин. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-4336 А] 

 УДК 617.55-089.168-002.3 

13181. Жовтоножко О. І. Оцінка тяжкості та прогноз у хірургічному лікуванні 

постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Жовтоножко 

Олександр Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика, [Укр. військ.-мед. акад. МО України]. — К., 2013. — 18 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2013-4047 А] 

 УДК 617.55-001-089 

13182. Каракурсаков Н. Е. Профілактика і лікування синдрому інтраабдомі-

нальної гіпертензії у хворих з гострою хірургічною патологією органів черевної по-

рожнини : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Каракурсаков Наріман Ескендерович ; 

ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України", [Держ. установа "Крим. 

держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — Запоріжжя, 2013. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 120 пр. — [2013-6151 А] 

 УДК 617.55:616.12-008.331.1-08 

13183. Осіпов О. С. Прогнозування та профілактика ранових ускладнень після 

абдомінальних хірургічних втручань у хворих із ожирінням : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Осіпов Олександр 

Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. 

навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 2013. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2013-4191 А] 

 УДК 617.55-089.168-037-084-056.257 

13184. Ситнік Д. А. Прогнозування та профілактика післяопераційного пери-

тоніту при гострих абдомінальних захворюваннях : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Ситнік Дмитро Анатолійович ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-

ка, [ВДНЗ України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — К., 2013. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5988 А] УДК 617.55-002-089.16/.17 

13185. Скрипник В. М. Клініко-генетичне та морфологічне обґрунтування 

профілактики утворення післяопераційних патологічних рубців голови та шиї : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Скрипник Володимир Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. 

навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2013. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-5680 А] 

 УДК 617.51/.53-084 

13186. Смирнова Д. О. Особливості хірургічної тактики у хворих на усклад-

нений синдром діабетичної стопи в залежності від рівня та ступеня мікроцирку-

ляторних порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Смирнова Дар'я Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 

України, ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України". — Запоріжжя, 

2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 200 пр. — 

[2013-4756 А] УДК 617.586-06:616.379-008.64]-08 
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13187. Строганов П. В. Клініка, діагностика та лікування гострих хірургічних 

захворювань органів черевної порожнини у ВІЛ-позитивних та ВІЛ-негативних хво-

рих на туберкульоз легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Строганов Павло Вячеславович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. нац. мед. ун-т]. 

— К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-5996 А]

 УДК 617.55-002-07-08:616.24-002.5 

13188. Чантурідзе А. А. Порівняльна оцінка способів алопластики серединних 

післяопераційних вентральних гриж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Чантурідзе Арчіл Аміранович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 150 пр. — [2013-4630 А] 

 УДК 617.55-007.43-035-089.844 

13189. Черненко І. І. Клініко-інструментальна характеристика та оцінка якості 

життя у хворих з віддаленими наслідками бойової черепно-мозкової травми : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. 

хвороби" / Черненко Інна Іванівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т невро-

логії, психіатрії та наркології НАМН України", [Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти МОЗ України]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 

— 120 пр. — [2013-4631 А] УДК 617.51-001.31-06:616.831-005 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь доктора 

13190. Коновалова Н. В. Епідеміологія, діагностика, клінічний перебіг та 

лікування уражень ока туберкульозної етіології : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Коновалова Наталія Ва-

леріївна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова 

НАМН України". — Одеса, 2013. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (42 назви). 

— 100 пр. — [2013-5704 А] УДК 617.7-002.53-07-08 

13191. Михейцева І. М. Роль тригерних ендотеліальних, нейрональних та ін-

тегративних механізмів у розвитку дизрегуляційного глаукомного процесу і нові 

підходи патогенетичної терапії первинної глаукоми : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Михейцева Ірина Ми-

колаївна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т", [ДУ "Ін-т 

очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України"]. — Луганськ, 

2013. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (61 назва). — 

100 пр. — [2013-4704 А] УДК 617.7-007.681-092-085 

На ступінь кандидата 

13192. Головкин В. В. Ефективність нових методів прогнозування та профі-

лактики циліохоріоїдального відшарування після хірургічного лікування первинної 

відкритокутової глаукоми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Головкин Володимир Володимирович ; М-во охо-

рони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2013. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 110 пр. — [2013-4013 А] 

 УДК 617.7-007.681-089-06-084 

13193. Іванова Т. В. Ефективність методу поперемінної стимуляції кореспон-

дуючих полів сітківок фігурними "сліпучими" полями при лікуванні дисбінокулярної 
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амбліопії у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.18 "Офтальмологія" / Іванова Тетяна Вікторівна ; Держ. установа "Ін-т очних 

хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України". — Одеса, 2013. — 17 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5861 А] 

 УДК 617.751.6-085-053.2 

13194. Чуйко О. Л. Експериментально-клінічне обґрунтування корекції місце-

вих метаболічних порушень у профілактиці діабетичної ретинопатії : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Чуйко 

Олексій Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-

кого. — Донецьк, 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 120 пр. — 

[2013-4453 А] УДК 617.735-002-008.9-084 

13195. Явтушенко В. В. Оптимізація профілактики післяопераційних запаль-

них ускладнень у хворих катарактою в поєднанні з первинною відкритокутовою 

глаукомою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 

"Офтальмологія" / Явтушенко Володимир Володимирович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України, [ДЗ "Луган. держ. мед. 

ун-т"]. — Донецьк, 2013. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (9 назв). — 120 пр. — 

[2013-4461 А] УДК 617.741-004.1+617.7-007.681]-089.168-06-084 

618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 

13196. Ганжий І. Ю. Клініко-патогенетичне обґрунтування профілактики та 

лікування синдрому полікістозних яєчників у жінок різних вікових груп : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-

кологія" / Ганжий Ірина Юріївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гіне-

кології Нац. акад. мед. наук України". — К., 2013. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—33 (32 назви). — 100 пр. — [2013-5907 А] 

 УДК 618.11-006.2-084-085 

13197. Захаренко Н. Ф. Генітальний та екстрагенітальний ендометріоз у жінок 

репродуктивного віку : (аспекти патогенезу, діагностика, лікування та прогнозуван-

ня) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-

шерство та гінекологія" / Захаренко Наталія Феофанівна ; Держ. установа "Ін-т 

педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук України". — К., 2013. — 

30 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—27 (30 назв). — 100 пр. — [2013-4358 А] 

 УДК 618.14-003-07 

13198. Нікогосян Л. Р. Патогенетично обумовлена профілактика антенаталь-

ної загибелі плода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Нікогосян Левон Рубенович ; М-во охорони 

здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2013. — 44 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 36—40 (32 назви). — 100 пр. — [2013-4182 А] УДК 618.333-084 

13199. Ціп Н. П. Злоякісні трофобластичні пухлини, ініційовані міхуровим за-

носом: епідеміологія, особливості діагностики, прогнозування і тактика лікування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онко-

логія" / Ціп Наталія Павлівна ; М-во внутр. справ України, Нац. ін-т раку. — К., 2013. 

— 40 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 29—36 (60 назв). — 100 пр. — [2013-4671 А]

 УДК 618.14-006.8-07-08 

13200. Шатилович К. Л. Прогнозування перинатальних наслідків на основі 

оцінки стану гемодинаміки плода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
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наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Шатилович Катерина Леоні-

дівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. 

— Львів, 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40 (31 назва). — 100 пр. — 

[2013-5379 А] УДК 618.29-037 

На ступінь кандидата 

13201. Адамовська Т. М. Клініко-генетичне обґрунтування диференційо-

ваного підходу до ведення жінок з ендометріоз-асоційованим безпліддям залежно від 

стану оваріального резерву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Адамовська Тетяна Миколаївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-4761 А] 

 УДК 618.14-002:618.177]-08 

13202. Багрій Д. О. Оптимізація тактики ведення пацієнток з акушерською ра-

новою інфекцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Багрій Діана Олегівна ; М-во охорони здо-

ров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2013-3881 А] 

 УДК 618.5-001.4-022.7-08 

13203. Бойко О. М. Корекція урогенітальних розладів у жінок з лейоміомою 

матки і внутрішнім ендометріозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Бойко Олена Миколаївна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-

ка. — К., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2013-5023 А]

 УДК 618.14-006.36-06-08 

13204. Бондарюк О. І. Діагностика та лікування сальпінгоофоритів на тлі за-

пальних захворювань нирок та сечового міхура у дівчат-підлітків : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-

кологія" / Бондарюк Оксана Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. 

навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Буко-

вин. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2013-4963 А] 

 УДК 618.11/.12-002:616.61/.62]-07-08-055.25 

13205. Булик Т. С. Профілактика плацентарної дисфункції у вагітних з ожи-

рінням з урахуванням генетичних предиктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Булик Тетяна Сер-

гіївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Тер-

нопіль, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-5030 А] УДК 618.36-008-056.7-07+613.25 

13206. Волченко О. В. Профілактика гестаційних ускладнень у жінок із захво-

рюваннями щитоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Волченко Олена Володими-

рівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4768 А] 

 УДК 618.3-06:616.441]-084 

13207. Галишич Н. М. Тактика ведення жінок репродуктивного віку з дис-

функцією яєчників на тлі дифузної фіброзно-кістозної мастопатії : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-

кологія" / Галишич Наталія Міронівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2013-5617 А] 

 УДК 618.11-008.6+618.19-002.17]-07-08 

13208. Гецко Н. В. Профілактика дисплазій шийки матки у вагітних-носійок 

вірусу папіломи людини високого онкогенного потенціалу : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Гец-

ко Наталія Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5618 А] 

 УДК 618.146-022.6-084:618.2 

13209. Жидковська О. М. Тактика ведення жінок перименопаузального віку з 

гіперпластичними процесами ендометрія на фоні фіброзно-кістозної мастопатії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушер-

ство та гінекологія" / Жидковська Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2013-5079 А] 

 УДК 618.14-007.6:618.19-002]-08 

13210. Коваленко (Степанова) Д. Ю. Відновлення репродуктивної функції у 

жінок після реконструктивно-пластичних операцій з приводу лейоміоми матки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушер-

ство та гінекологія" / Коваленко (Степанова) Діана Юріївна ; 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. 14—15 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-4658 А] УДК 618.14-006.36-089 

13211. Кононець О. П. Латеральна антропофізіологічна конституція і особли-

вості перебігу вагітності та пологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Кононець Олександр Пав-

лович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. 

— [2013-5866 А] УДК 618.3/.5-036-06 

13212. Костіков В. В. Тактика ведення жінок з патологією шийки матки на 

фоні клімактеричного синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Костіков Валерій Валерійович ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-

ка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2013-3893 А]

 УДК 618.146:618.173]-08 

13213. Крахмальова А. С. Комплексне променеве дослідження в діагностиці 

та динамічному спостереженні вузлових форм фіброаденоматозу грудної залози : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. 

діагностика та промен. терапія" / Крахмальова Анна Сергіївна ; М-во охорони здо-

ров'я України, Нац. ін-т раку. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл., схема. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (27 назв). — 100 пр. — [2013-4660 А] 

 УДК 618.19-006-073.75 

13214. Лобастова Т. В. Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з 

прееклампсією на фоні гіпергомоцистеїнемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
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ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Лобастова Тетяна 

Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2013. — 24 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2013-3871 А] 

 УДК 618.3-008.6-092 

13215. Настрадіна Н. М. Оптимізація комплексного лікування рецидивуючих 

фонових захворювань шийки матки у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеко-

логія" / Настрадіна Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. 

мед. ун-т. — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-4790 А] УДК 618.146-08 

13216. Наустінна О. В. Профілактика патології пубертатного періоду у дів-

чаток, народжених від матерів з плацентарною дисфункцією : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 

Наустінна Оксана Віталіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-

диплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). 

— 100 пр. — [2013-3899 А] УДК 618.17-084-053.6 

13217. Олешко К. М. Особливості перебігу раку ендометрія при мікросате-

літній нестабільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Олешко Катерина Михайлівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4933 А] УДК 618.14-006-036 

13218. Рудник В. Т. Анемія вагітних, хворих на хронічний пієлонефрит: фак-

тори, що визначають підходи до лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Рудник Вікторія Тарасівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — 

Івано-Франківськ, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2013-4832 А] УДК 618.3:616.61-002.3]-08 

13219. Сегедій Л. І. Прогнозування та профілактика невиношування при вагіт-

ності після запліднення in vitro та переносу ембріонів в порожнину матки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-

кологія" / Сегедій Лідія Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. 

— Львів, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-5676 А] УДК 618.177-089.888.11:618.39]-084 

13220. Сімрок-Старчева Д. В. Патогенетично обґрунтовані підходи до ендо-

хірургічної стимуляції овуляції у жінок з синдромом полікістозних яєчників : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Сімрок-Старчева Дар'я Василівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Донецьк, 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-5245 А] 

 УДК 618.11-006-08 

13221. Сторожук М. С. Оптимізація техніки міомектомії у жінок репродук-

тивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Сторожук Марина Сергіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2013. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2013-6112 А] 

 УДК 618.14-006-089 
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13222. Цисар Ю. В. Прогнозування, діагностика та лікування порушень мен-

струального циклу при патології щитоподібної залози у дівчат пубертатного періо-

ду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-

шерство та гінекологія" / Цисар Юлія Василівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 

України", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-5279 А] 

 УДК 618.17-008.8-055.25:616.44-002]-07-08 

13223. Чернова Н. В. Хірургічне лікування хворих на гострий гнійний лак-

таційний мастит із застосуванням радіочастотного скальпеля та озоно-ультразвуко-

вого методу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Чернова Наталія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Х., 2013. — 24 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2013-6198 А] 

 УДК 618.19-002.3-089 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

На ступінь кандидата 

13224. Біхдрікер А. С. Магнітометричний метод контролю завантаженості про-

мислових транспортних рейкових засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу 

речовин" / Біхдрікер Аркадій Семенович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. 

— Луганськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-6243 А] УДК 62-18 

13225. Іскерський І. С. Раціональне керування швидкісними режимами елект-

ропривода потокової лінії виробництва двокомпонентного твердого біопалива : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електро-

техн. комплекси та системи" / Іскерський Іван Станіславович ; Кабінет Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Тернопіл. нац. пед. 

ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-4732 А] УДК 62-523:620.952 

13226. Котляров В. О. Синтез стійких електромеханічних систем з від'ємним 

в'язким тертям та спостерігачами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Котляров Володимир 

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

Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2013-6292 А] УДК 62-52 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового  

значення. Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь доктора 

13227. Конопльов А. В. Експериментально-розрахункові методи визначення 

границі витривалості деталей машин. Створення їх єдиної класифікації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.02 "Машинознавство" / 

Конопльов Анатолій Васильович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. нац. мор. ун-т]. 

— Одеса, 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (64 назви). — 100 пр. — 

[2013-6065 А] УДК 620.178 
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На ступінь кандидата 

13228. Бурцев С. О. Підвищення експлуатаційної стійкості виробів з висо-
коміцного чавуну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Бурцев Сергій Олексійович ; М-во аграр. по-
літики та продовольства України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Васи-
ленка. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 150 пр. — 
[2013-6129 А] УДК 620.193:672.1 

13229. Воденнікова О. С. Розробка методів оцінки функціональних властивос-
тей вуглець-алюмінієвих композитів триботехнічного призначення : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Во-
деннікова Оксана Сергіївна ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Фран-
цевича, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(23 назви). — 100 пр. — [2013-3849 А] УДК 620.168.08 

13230. Золотарьова В. В. Композиційні матеріали з підвищеною зносостій-
кістю на основі епоксидно-каучукових мастик, структурованих нанопорошками : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. ма-
теріали та вироби" / Золотарьова Вікторія Володимирівна ; Донбас. нац. акад. буд-ва і 
архіт., [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — 
Макіївка (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 
100 пр. — [2013-3938 А] УДК 620.22:691.5 

13231. Кошулян О. В. Оцінювання залишкових напружень залізничних коліс 
методами стохастичного моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Кошулян 
Олексій Валентинович ; Нац. металург. акад. України, [Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. О. Гончара]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). 
— 100 пр. — [2013-5323 А] УДК 620.1.08:629.4.027.4 

13232. Кравчишин Т. М. Розроблення способів азотування високоміцних дво-
фазних титанових сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Кравчишин Тарас Миронович ; НАН України, 
Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-5467 А] УДК 620.17:621.795 

13233. Кузнецова О. Ю. Розробка фулеренвмісних композитних матеріалів на 
основі фенілону для деталей конструкційного призначення : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Кузнецова 
Ольга Юріївна ; Луц. нац. техн. ун-т, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. 
політики та продовольства України]. — Луцьк, 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—20 (28 назв). — 100 пр. — [2013-5469 А] УДК 620.179.112:678.029.46 

13234. Курской В. С. Модель силової взаємодії модифікованих елементів 
номінально-нерухомого фрикційного контакту : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Курской Во-
лодимир Сергійович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2013. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2013-5130 А] 

 УДК 620.194.3:621.812 
13235. Мартинюк А. В. Кавітаційно-ерозійна зносостійкість полімерних мате-

ріалів в середовищах харчових виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Мартинюк 
Андрій Віталійович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2013. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-5158 А] 

 УДК 620.193.1:664 
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13236. Половецький Є. В. Процеси структуро- та фазоутворення з'єднань 

сплавів титану і алюмінію при дифузійному зварюванні у вакуумі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / По-

ловецький Євген Вікторович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Пато-

на. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 140 пр. — [2013-4750 А]

 УДК 620.186:621.791 

13237. Суслов Є. Ф. Система імпульсного імпедансного контролю композицій-

них матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 

"Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Суслов Євгеній Федо-

рович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(27 назв). — 100 пр. — [2013-4255 А] 

 УДК 620.179:534.6 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка.  

Електротехніка. Машинобудування загалом 

621.1 Теплові двигуни загалом. Отримання, розподіл  

та використання пари. Парові двигуни. Парові котли 

На ступінь доктора 

13238. Єрьомін О. О. Розвиток наукових основ тепломасообмінних процесів 

при нагріванні металу і розробка методології конструювання та експлуатації промис-

лових печей з високотемпературним підігрівом повітря : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теп-

лоенергетика" / Єрьомін Олександр Олегович ; Нац. металург. акад. України. — 

Дніпропетровськ, 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (35 назв). — 100 пр. 

— [2013-5782 А] УДК 621.1.016.4:66.041 

На ступінь кандидата 

13239. Брикайло Р. В. Технології захисту устаткування ТЕС з енергоблоками 

150 МВт та з поперечними зв'язками і методи розрахунку витрат енергії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика 

та пром. теплоенергетика" / Брикайло Роман Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 

— [2013-4495 А] УДК 621.182.4 

13240. Нікуленкова Т. В. Комплексне оцінювання залишкового ресурсу ро-

торів парових турбін великої потужності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоустановки" / Нікуленкова 

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

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2013-4708 А] 

 УДК 621.166.018.78 

13241. Саф'янц А. С. Удосконалення теплообмінних процесів при виробницт-

ві теплової енергії у котлах малої потужності, її передачі та споживанні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та 

пром. теплоенергетика" / Саф'янц Артем Сергійович ; Нац. металург. акад. України, 

[Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2013. — 25 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (17 назв). — 100 пр. — [2013-5984 А]

 УДК 621.181.123:536.24 
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621.22 Гідравлічна енергія. Водна енергія. Гідравлічні машини 

На ступінь кандидата 

13242. Цента Є. М. Поліпшення робочого процесу гідроагрегата навісного 

обладнання трактора шляхом синтезу коригувальних пристроїв : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та гідро-

пневмоагрегати" / Цента Євген Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 

— Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 

[2013-6267 А] УДК 621.22 

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 

13243. Гребеніков В. В. Науково-технічні основи удосконалення електричних 

машин з постійними магнітами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : спец. 05.09.01 "Електрич. машини й апарати" / Гребеніков Віктор Володими-

рович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—32 (38 назв). — 100 пр. — [2013-5912 А] УДК 621.313.2 

13244. Єрохов В. Ю. Модифікування властивостей кремнієвих функціональ-

них пористих матеріалів для фотоелектричних перетворювачів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладн. та вир-во 

електрон. техніки" / Єрохов Валерій Юрійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 

Львів, 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (67 назв). — 100 пр. — 

[2013-4044 А] УДК 621.315.592+621.38 

13245. Кочан Р. В. Методи та засоби метрологічної самоперевірки прецизій-

них аналого-цифрових перетворювачів у процесі експлуатації : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.11.05 "Прилади та методи вимірю-

вання електр. та магніт. величин" / Кочан Роман Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2013. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 

(68 назв). — 100 пр. — [2013-5113 А] УДК 621.317.7 

13246. Саприка О. В. Науково-технічні основи енергозбереження і надійності 

електротехнічних освітлювальних комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Сапри-

ка Олександр Вікторович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, 

[Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 33—37 (43 назви). — 100 пр. — [2013-5236 А] УДК 621.317.38:628.98 

13247. Спірін В. М. Системи живлення для електродугових пристроїв з від'єм-

ним диференціальним опором : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Спірін В'ячеслав Михай-

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

с. 30—32 (25 назв). — 100 пр. — [2013-4244 А] УДК 621.314.6:621.372.061 

13248. Тихан М. О. Розвиток теоретичних засад та принципів побудови тензо-

резистивних сенсорів тиску нестаціонарних середовищ : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. 

величин" / Тихан Мирослав Олексійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. 

— 41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 35—39 (48 назв). — 100 пр. — [2013-5745 А]

 УДК 621.317 

На ступінь кандидата 

13249. Атарод Соруш. Удосконалення високовольтних подільників для вимі-
рювання напруги постійного та змінного струму (частоти 50 Гц) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.13 "Техніка сильних електр. та 
магніт. полів" / Атарод Соруш ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4763 А] 

 УДК 621.3.027.7 
13250. Ващишин Д. Д. Лінійний електромагнітний генератор в системі пере-

творення енергії хвиль : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Ващишин Дмитро 
Дмитрович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористуван-
ня України. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 
100 пр. — [2013-6863 А] УДК 621.313.84:621.313.282 

13251. Вельченко Г. О. Удосконалення методів розрахунку магнітних потоків 
і силової дії магнітного поля в електромагнітних пристроях : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електрич. машини й апарати" / 
Вельченко Ганна Олександрівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградсько-
го, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2013. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5569 А] 

 УДК 621.318.3 
13252. Волкова О. Г. Удосконалення контактного привода перемикача відга-

лужень обмоток трансформатора з метою зменшення зношування контактів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електрич. ма-
шини й апарати" / Волкова Ольга Григорівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 
— Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2013-5046 А] УДК 621.316.53 

13253. Іванов В. І. Вплив спін-орбітальної взаємодії на властивості низько-
розмірних структур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Іванов Володимир Ігоро-
вич ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Фран-
цевича НАН України]. — Чернівці, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 
100 пр. — [2013-4361 А] УДК 621.315.592 

13254. Ільїн С. В. Підвищення ефективності процесів теплообміну в обмотках 
силового трансформатора шляхом вдосконалення параметрів системи охолодження : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. 
теплофізика та пром. теплоенергетика" / Ільїн Сергій Віталійович ; Дніпродзержин. 
держ. техн. ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Дніпродзержинськ (Дніпропетров. 
обл.), 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-6222 А]
 УДК 621.314.212 

13255. Колларов О. Ю. Керування автономними системами електроживлення 
із воднево-кисневими паливними елементами на базі штучних нейронних мереж : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електро-
техн. комплекси та системи" / Колларов Олександр Юрійович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-5795 А] УДК 621.311.61:621.316.728 
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13256. Кость Я. Я. Технологія вирощування мікровіскерів твердого розчину 

InAs1-xSbx для гальваномагнітних сенсорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладн. та вир-во електрон. техніки" / 

Кость Ярослав Ярославович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (29 назв). — 100 пр. — [2013-4096 А] 

 УДК 621.315.592:548.522 

13257. Костюк Є. В. Удосконалення приводів машин на основі сучасних си-

стем регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Костюк Єв-

ген Володимирович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 130 пр. — [2013-4094 А] 

 УДК 621.313.33.072 

13258. Куланіна Є. В. Прості методи синтезу та аналізу векторного керування 

асинхронними електроприводами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Куланіна Євгенія 

Вікторівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2013. — 

21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4105 А] 

 УДК 621.313.33.072 

13259. Кулько Т. В. Формування системи енергопостачання з урахуванням то-

пологічного фактору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Кулько Тетяна Володи-

мирівна ; Чернігів. держ. технол. ун-т. — Чернігів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-4107 А] УДК 621.311.11 

13260. Лебедка С. М. Моделі та методи оцінки і вибору параметрів резонанс-

ного та резистивного заземлення нейтралі кабельних мереж 6-10 кВ : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.02 "Електр. станції, мережі і 

системи" / Лебедка Сергій Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — 

Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2013-4393 А]

 УДК 621.311.014 

13261. Левконюк А. В. Моніторинг допустимості завантаження контрольова-

них перетинів енергосистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Левконюк Андрій Вале-

рійович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4118 А] 

 УДК 621.311.15:519.87 

13262. Лещенко О. О. Визначення ожеледних навантажень на повітряні лінії 

електропередавання з урахуванням даних моделювання та моніторингу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, 

будівлі та споруди" / Лещенко Олександр Олександрович ; Донбас. нац. акад. буд-ва 

і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 120 пр. — [2013-4394 А] УДК 621.315.1 

13263. Луцик І. Б. Енергоощадні режими роботи електротехнологічного комп-

лексу активного вентилювання зерноскладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Луцик Іри-

на Богданівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокорис-

тування України, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2013. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4740 А] 

 УДК 621.31:631.365 
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13264. Мисак Т. В. Керування матричними перетворювачами з використанням 

ковзних режимів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / Мисак Тарас 

Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2013. — 21 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2013-3876 А] 

 УДК 621.314.5.018.46 

13265. Михайленко В. В. Моделювання усталених і перехідних процесів у 

електричних колах з напівпровідниковими комутаторами з використанням методу 

багатопараметричних функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / Михайленко Владислав Володимиро-

вич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2013-4787 А] УДК 621.314 

13266. Мороз А. В. Регульовані фільтри джерел живлення мікроконтролерів із 

маскуванням струму споживання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / Мороз 

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

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4705 А] 

 УДК 621.317.38 

13267. Овчинников К. В. Метод і засіб вимірювального контролю товщини 

діелектричних покриттів металевих поверхонь : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення 

складу речовин" / Овчинников Костянтин Вячеславович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — 

Вінниця, 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5503 А]

 УДК 621.317 

13268. Опришкіна М. І. Тестовий метод підвищення точності електричних да-

вачів з нелінійними функціями перетворення : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.11.05 "Прилади та методи вимірювання електр. та магніт. 

величин" / Опришкіна Марина Ігорівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — 

Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—17 (28 назв). — 120 пр. — [2013-3879 А]

 УДК 621.314-55 

13269. Палачов С. О. Гармоніки струму і напруги в низьковольтних електрич-

них мережах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Палачов Сергій Олександрович ; 

НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3904 А] УДК 621.316.1.018.3(477) 

13270. Передерій О. В. Система керування перетворювачем-імітатором елек-

тродвигунів змінного струму для випробувань силових перетворювачів частоти : 

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

техн. комплекси та системи" / Передерій Олександр Вікторович ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-5814 А] УДК 621.314 

13271. Пилипенко Ю. В. Реєстрація і обробка інформації в системах спосте-

реження та оцінювання стану електроенергетичних об'єктів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і систе-

ми" / Пилипенко Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 

2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2013-3909 А]

 УДК 621.311.038.616:004.9 
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13272. Поліщук С. Й. Підвищення електромагнітної сумісності напівпровід-

никових перетворювачів електроенергії з мережею живлення засобами керування та 

активної фільтрації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / Поліщук Сергій 

Йосипович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (25 назв). — 100 пр. — [2013-5723 А] УДК 621.314.5 

13273. Рубанчук М. П. Імпедансометричні перетворювачі для біосенсорних 

систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.05 

"Прилади та методи вимірювання електр. та магніт. величин" / Рубанчук Марія 

Павлівна ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2013-6188 А] УДК 621.317 

13274. Савич С. П. Альтернативні електроприводи змінного струму кранових 

механізмів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 

"Електротехн. комплекси та системи" / Савич Світлана Павлівна ; Одес. нац. 

політехн. ун-т. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-5673 А] УДК 621.313.3-83 

13275. Сердюков Р. П. Удосконалення методів захисту та обмеження перена-

пруг в мережах 6—10 кВ при замиканнях фази на землю : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / 

Сердюков Роман Петрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — До-

нецьк, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5528 А]

 УДК 621.316 

13276. Скобліков О. Ю. Визначення захисних властивостей металевих екранів 

технічних засобів від впливу сильних електричних полів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.13 "Техніка сильних електр. та магніт. 

полів" / Скобліков Олексій Юрійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2013-4668 А]

 УДК 621.3.013 

13277. Філіппов Д. М. Розвиток методу вторинних джерел для моделювання 

плоскопаралельного магнітного поля електромагнітних систем : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / 

Філіппов Дмитро Максимович ; НАН України, Наук.-техн. центр магнетизму техн. 

об'єктів, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 130 пр. — [2013-5756 А] УДК 621.3.013.3 

13278. Фомовський Ф. В. Технології покращення деградаційної стійкості кри-

сталів GaAs, Si та структур і приладів на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладн. та вир-во електрон. 

техніки" / Фомовський Фелікс Володимирович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла 

Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2013-4280 А] 

 УДК 621.315.592:621.383.5 

13279. Чернюк А. М. Визначення електрофізичних параметрів електролітич-

них заземлюючих пристроїв пересувних електроустановок в піщаних ґрунтах : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, 

мережі і системи" / Чернюк Артем Михайлович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 

ін-т", [Укр. інж.-пед. акад.]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-5831 А] УДК 621.316.95 
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13280. Щербинін Т. В. Резонансні перетворювачі постійної напруги для 

безконтактної індуктивної передачі електроенергії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електро-

енергії" / Щербинін Тимофій Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. по-

літехн. ін-т", [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (40 назв). — 120 пр. — [2013-4720 А] 

 УДК 621.314.5 

13281. Ярошевський В. П. Вдосконалення технологічних параметрів дуттьо-

вих трактів котлів на підставі комплексного моделювання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоустановки" / 

Ярошевський Владислав Петрович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. держ. акад. 

буд-ва та архіт.]. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 

100 пр. — [2013-4679 А] УДК 621.311.2 

621.35 Електрохімічна техніка 

На ступінь кандидата 
13282. Левчук І. Л. Оптимальне керування процесом каталітичного риформін-

гу при отриманні високооктанового компонента бензину : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 

Левчук Ігор Леонідович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [ВНЗ "Укр. держ. 

хім.-технол. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 120 пр. — [2013-6298 А] УДК 621.357.7 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних коливань, імпульсів 

На ступінь кандидата 
13283. Марковський Ю. Є. Радіочастотний метод та засіб вимірювального 

контролю концентрації мінеральних речовин у воді : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення 

складу речовин" / Марковський Юрій Євгенович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [ДВНЗ 

"Донец. нац. техн. ун-т"]. — Вінниця, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-5157 А] 

 УДК 621.372.865:543.32/.34 

13284. Ніжебецька Ю. Х. Метод нормального перетворення та його застосу-

вання до класифікації сигналів за формою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Ніжебецька Юлія 

Хамідуллаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (29 назв). — 100 пр. — [2013-5185 А] 

 УДК 621.372 

13285. Покидько Л. М. Система управління лазерним технологічним комплек-

сом з урахуванням параметрів температурного поля : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи та процеси керування" / Покидько 

Людмила Миколаївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. авіац. ун-т]. — Львів, 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-5599 А] 

 УДК 621.375 

13286. Пунченко Н. О. Методи та засоби підвищення ефективності оцінюван-

ня характеристик імпульсно-кодових модуляторів широкосмугових сигналів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.13 "Радіотехн. 
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пристрої та засоби телекомунікацій" / Пунченко Наталія Олегівна ; Хмельниц. нац. 

ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Хмельницький, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2013-3915 А] 

 УДК 621.376 

13287. Семенець Д. А. Керовані п'єзорезонансні пристрої на основі лінійного 

індукційно-динамічного модулятора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / Семе-

нець Дмитро Анатолійович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Хмель-

ницький, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-5238 А] УДК 621.373 

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка.  

Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь доктора 
13288. Міхеєнко Л. А. Радіометричне калібрування прецизійних оптико-елект-

ронних зондуючих систем космічного базування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.11.07 "Оптич. прилади та системи" / Міхеєнко 

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

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—34 (64 назви). — 100 пр. — [2013-5340 А] 

 УДК 621.384.3 

На ступінь кандидата 
13289. Брега Д. А. Вдосконалення методів проектування катодних вузлів елект-

родугових плазмотронів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Брега Дмитро Андрійович ; Нац. аеро-

косм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2013. — 17 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. — [2013-4767 А] 

 УДК 621.387 

13290. Деундяк М. В. Радіовимірювальний прилад для визначення потужності 

оптичного випромінювання на основі піроелектричних первинних перетворювачів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.08 "Радіови-

мірюв. прилади" / Деундяк Марина Володимирівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — 

Вінниця, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — 

[2013-5440 А] УДК 621.383 

13291. Лоцько О. П. Трансформація домішково-дефектних комплексів у мо-

нокристалах CdTe:Cl під дією технологічних обробок : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладн. та вир-во елект-

рон. техніки" / Лоцько Олександр Павлович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла 

Остроградського, [Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України]. 

— Кременчук (Полтав. обл.), 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (25 назв). — 

100 пр. — [2013-5478 А] УДК 621.382.2:539.1.074 

13292. Мазурок Н. С. Фізико-статистичний метод визначення надійності ви-

робів твердотільної електроніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Мазурок Наталія Степанівна ; Нац. 

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

с. 16—17 (16 назв). — 120 пр. — [2013-5482 А] 

 УДК 621.382:536.9 
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13293. Мамута М. С. Підвищення ефективності комплексування оптико-елект-

ронних систем спостереження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.11.07 "Оптич. прилади та системи" / Мамута Марина Сергіївна ; 

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

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5154 А] 

 УДК 621.384.3:519.8 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

На ступінь доктора 

13294. Матюхін М. І. Системна теорія динамічних радіоголографічних інфор-

маційних систем спостереження потоку об'єктів у ситуаціях конфлікту : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та те-

левіз. системи" / Матюхін Микола Іванович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-

ковського "Харків. авіац. ін-т", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2013. — 

39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 (39 назв). — 100 пр. — [2013-4822 А] 

 УДК 621.396.96 

На ступінь кандидата 

13295. Альмакадма Таха Х. Х. Методи забезпечення якості зв'язку в телеко-

мунікаційних системах надширокосмугового радіодоступу : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та ме-

режі" / Таха Х. Х. Альмакадма ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-4259 А] 

 УДК 621.396 

13296. Вернигора С. М. Французьке телебачення в Україні: особливості між-

культурного діалогу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. ко-

мунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Вернигора Світлана 

Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2013. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 13. — 100 пр. — [2013-3994 А] 

 УДК 621.397.13(477)(=133.1) 

13297. Вишневий С. В. Методи двоетапної сумісної фільтрації і сегментації 

неоднорідних текстурних зображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Вишневий Сергій Ва-

лерійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 150 пр. — [2013-5421 А] 

 УДК 621.391 

13298. Гайдур Г. І. Підвищення ефективності системи управління безпроводо-

вими мережами на базі векторного синтезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Гайдур Га-

лина Іванівна ; Держ. ун-т телекомунікацій. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-5773 А] УДК 621.391.8 

13299. Гижко Ю. І. Системи технічного вібродіагностування рухомих вузлів 

електроенергетичного обладнання з автономними вимірювальними перетворюва-

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

"Комп'ютер. системи та компоненти" / Гижко Юрій Іванович ; НАН України, Ін-т 

електродинаміки. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 

— [2013-6134 А] УДК 621.391:621.314 
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13300. Гурман І. В. Забезпечення однозначності визначення координат назем-

них об'єктів трипозиційною пасивною системою радіотехнічного контролю : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та 

телевіз. системи" / Гурман Іван Васильович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 

2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5064 А]

 УДК 621.396.969 

13301. Демченко Л. В. Методи і моделі підвищення доступності послуг в 

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

[спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Демченко Любов Василівна ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2013-5439 А] УДК 621.397 

13302. Іванюк П. В. Моделювання процесів генерування детермінованого хао-

су для передавання інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Іванюк Петро Васи-

льович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. 

— Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2013-5450 А] УДК 621.391:519.8 

13303. Ікрам Кадір Абдуллах. Методи підвищення пропускної здатності си-

стем радіодоступу з поляризаційно-ортогональними антенами : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та 

мережі" / Ікрам Кадір Абдуллах ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4065 А] 

 УДК 621.396.01 

13304. Клепіковський А. В. Підвищення точності термостатування кварцових 

резонансних систем з використанням термоелектричних модулів Пельтьє : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.13 "Радіотехн. пристрої 

та засоби телекомунікацій" / Клепіковський Андрій Валерійович ; Хмельниц. нац. 

ун-т. — Хмельницький, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2013-3861 А] УДК 621.396.6.014.36 

13305. Коваль В. В. Моделі та методи поліноміального оцінювання параметрів 

сигналів на фоні мультиплікативних та адитивно-мультиплікативних завад : автореф. 

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

та обчисл. методи" / Коваль Віталій Володимирович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — 

Черкаси, 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (27 назв). — 100 пр. — [2013-3941 А]

 УДК 621.391:519.246 

13306. Лещишин Ю. З. Математична модель та методи ефективного визна-

чення розладки ритмокардіосигналу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Лещишин Юрій 

Зіновійович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-5647 А] 

 УДК 621.391.8:612.172.2 

13307. Лисенко Д. С. Методи формування цифрового потоку для систем ши-

рокосмугового радіодоступу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Лисенко Дмитро Сергійо-

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

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4395 А] 

 УДК 621.396 
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13308. Мазуренко О. В. Методи тривимірного просторового розділення сиг-

налів в безпроводових телекомунікаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Мазуренко 

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

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2013-3895 А] 

 УДК 621.396 

13309. Максимів І. П. Підвищення завадостійкості демодулятора у системах 

коміркового зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / Максимів Іван 

Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (18 назв). — 150 пр. — [2013-5153 А] УДК 621.391:621.376 

13310. Молоковський І. О. Метод визначення місцеположення мобільних 

об'єктів у телекомунікаційних мережах спеціального призначення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та 

мережі" / Молоковський Ігор Олексійович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [ДВНЗ 

"Донец. нац. техн. ун-т"]. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2013-4788 А] УДК 621.39 

13311. Одарченко Р. С. Методи підвищення пропускної здатності каналів 

стільникових мереж четвертого покоління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Одарченко 

Роман Сергійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (33 назви). — 100 пр. — [2013-4411 А] УДК 621.396 

13312. Орєшков В. І. Підвищення ефективності використання цифрових або-

нентських ліній в мережах широкосмугового доступу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 

Орєшков Василь Іванович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2013-5505 А] 

 УДК 621.391:621.395 

13313. Переверзев О. А. Методи вибору світлових шляхів і призначення дов-

жин хвиль у мережах WDM з урахуванням явища чотирьоххвильового змішування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телеко-

мунікац. системи та мережі" / Переверзев Олександр Анатолійович ; Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. 

— [2013-5509 А] УДК 621.391 

13314. Прокопенко К. А. Підвищення інформаційних можливостей каналів з 

багатопозиційними сигналами в системах безпроводового зв'язку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та 

мережі" / Прокопенко Катерина Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — К., 2013. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (20 назв). 

— 100 пр. — [2013-3914 А] УДК 621.39 

13315. Хомич С. В. Ефективність таймерних сигналів у системах з І–кратним 

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

05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Хомич Сергій Володимирович ; Одес. 

нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 120 пр. — [2013-5545 А] УДК 621.391.1:621.396 

13316. Хуссам Дхеа Каміль Ал-Джанабі. Підвищення якості зв'язку в тех-

нології LTE з MIMO на основі використання адаптивного просторово-часового коду-
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вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 

"Телекомунікац. системи та мережі" / Хуссам Дхеа Каміль Ал-Джанабі ; Харків. нац. 

ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-4716 А] УДК 621.396 

13317. Яхя Тарік Хуссейн. Методи підвищення якості моніторингу в сенсор-

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

05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Яхя Тарік Хуссейн ; Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. 

— [2013-4760 А] УДК 621.39 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин і турбін) 

На ступінь доктора 

13318. Книш Л. І. Розвиток наукових основ створення високоефективних тер-

мофотоелектричних сонячних станцій з параболоциліндричними концентраторами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теп-

лофізика та пром. теплоенергетика" / Книш Людмила Іванівна ; Нац. металург. акад. 

України, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Дніпропетровськ, 2013. — 

39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (32 назви). — 100 пр. — [2013-4080 А] 

 УДК 621.472 

На ступінь кандидата 

13319. Бойко В. С. Удосконалення електромагнітних клапанів рідинних ракет-

них двигунів верхніх ступенів ракет-носіїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Бойко Василь 

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

[Держ. п-во "КБ "Південне" ім. М. К. Янгеля" Держ. косм. агентства України]. — Х., 

2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 

— [2013-5290 А] УДК 621.454:621.646.2 

13320. Герасимчук Ю. А. Вплив робочого процесу бензинового двигуна з ре-

гулюванням потужності відключенням окремих робочих циклів на концентрацію 

оксидів азоту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Герасимчук Юрій Анатолійович ; Нац. 

транспорт. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — К., 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2013-5908 А] 

 УДК 621.434-631.2 

13321. Головань А. І. Дистанційний контроль параметрів роботи суднової ди-

зельної енергетичної установки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Головань Андрій 

Ігорович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2013. — 25 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—22 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-4725 А] 

 УДК 621.436:629.5.064 

13322. Козлоков О. Ю. Удосконалення експлуатаційних характеристик ЦНТ 

теплофікаційних турбін на основі аналізу структури потоку при маловитратних ре-

жимах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.16 

"Турбомашини та турбоустановки" / Козлоков Олександр Юрійович ; НАН України, 

Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Х., 2013. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5101 А] УДК 621.438 
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621.5 Пневмоенергетика, машини та інструменти.  

Холодильна техніка 

На ступінь доктора 

13323. Байдак Ю. В. Науково-практичні основи підвищення енергетичної 

ефективності побутових холодильних приладів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, 

системи кондиціювання" / Байдак Юрій Вікторович ; Одес. нац. акад. харч. 

технологій. — Одеса, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (44 назви). — 

100 пр. — [2013-3882 А] УДК 621.565.9 

621.6 Пристрої, обладнання та апаратура для транспортування, 

зберігання та розподілення рідин та газів 

На ступінь доктора 

13324. Кулєшков Ю. В. Підвищення технічного рівня шестеренного насоса на 

основі нових фізичних і математичних моделей робочого процесу подачі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та 

гідропневмоагрегати" / Кулєшков Юрій Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т", [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Х., 2013. — 32 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 25—30 (33 назви). — 100 пр. — [2013-5327 А] УДК 621.664 

На ступінь кандидата 

13325. Камінська А. В. Математичне моделювання та чисельний аналіз неста-

ціонарних режимів роботи багатониткових лінійних ділянок газотранспортної систе-

ми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. 

моделювання та обчисл. методи" / Камінська Анна Володимирівна ; Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки. — Х., 2013. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. 

— [2013-4070 А] УДК 621.6.027:004.942 

13326. Назаренко І. А. Підвищення енергетичної ефективності систем нагріву 

високотемпературного пеку на основі розробки їх раціональних режимів роботи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. 

теплофізика та пром. теплоенергетика" / Назаренко Ірина Анатоліївна ; Дніпродзер-

жин. держ. техн. ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Дніпродзержинськ (Дніпро-

петров. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-5180 А] УДК 621.6.058 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

13327. Кузнецов В. О. Розроблення теоретичних основ синтезу циклових ме-

ханізмів поліграфічних і пакувальних машин критеріальними методами : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.01 "Машини і процеси 

полігр. вир-ва" / Кузнецов Владислав Олександрович ; Укр. акад. друкарства. — 

Львів, 2013. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (33 назви). — 120 пр. — 

[2013-6070 А] УДК 621.798:655 

13328. Матвієнко В. М. Розвиток наукових і технологічних основ підвищення 

ефективності та якості широкошарового наплавлення під флюсом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. про-
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цеси і технології" / Матвієнко Володимир Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2013. — 37 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (46 назв). — 100 пр. — [2013-6168 А] 

 УДК 621.791.92 

На ступінь кандидата 

13329. Алексеєнко Т. О. Структура та механічні властивості металу зони 

термічного впливу зварних з'єднань високоміцних низьколегованих сталей : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 

Алексеєнко Тетяна Олександрівна ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Па-

тона. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 120 пр. — [2013-3961 А]

 УДК 621.791:669 

13330. Воронов В. В. Розробка та дослідження припоїв для паяння титанових 

сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 

"Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Воронов Віталій Вячеславович ; 

НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — К., 2013. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3928 А]

 УДК 621.791.3 

13331. Глушкова М. О. Технологія функціональних покриттів сплавами срібла : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. 

електрохімія" / Глушкова Марина Олександрівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 

ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — 

[2013-6210 А] УДК 621.793:669.225 

13332. Гришко І. А. Ультразвукові кавітатори високої інтенсивності для 

обробки рідких середовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Гришко Ігор Анатолійович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (29 назв). — 110 пр. — [2013-5435 А] УДК 621.7.022.6 

13333. Деревенько І. А. Удосконалення технологічних процесів холодного 

об'ємного штампування на основі формування моделі матеріалів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. 

тиском" / Деревенько Ірина Анатоліївна ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Вінниц. нац. 

аграр. ун-т М-ва аграр. політики і продовольства України]. — Вінниця, 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-5622 А] 

 УДК 621.777.01 

13334. Дрозд О. О. Збереженість яблук за післязбиральної обробки інгібітором 

етилену : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.15 

"Первин. оброб. продуктів рослинництва" / Дрозд Ольга Олександрівна ; Кабінет 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Уман. 

нац. ун-т садівництва М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2013. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2013-5779 А] 

 УДК 621.796:634.11 

13335. Каргін С. Б. Удосконалення процесу кування валів на основі застосу-

вання профільованого інструменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Каргін Сергій Бори-

сович ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. 

техн. ун-т"]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2013-4518 А] УДК 621.735.3 
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13336. Клочков І. М. Підвищення довговічності тонколистових зварних з'єд-

нань алюмінієвих сплавів високочастотною проковкою : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і 

технології" / Клочков Ілля Миколайович ; НАН України, Ін-т електрозварювання 

ім. Є. О. Патона. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 

120 пр. — [2013-4736 А] 

 УДК 621.791.052:621.735.3 

13337. Конончук С. В. Удосконалення роботи коксової вагранки на основі до-

слідження взаємозв'язку між параметрами ваграночного процесу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Конончук 

Сергій Васильович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів, [Кіровоград. 

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

— [2013-5705 А] УДК 621.745.34 

13338. Луценко О. В. Удосконалення хімічного складу та режимів охолоджен-

ня при термомеханічній обробці катанки для високоміцного бортового дроту : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. та 

терміч. оброб. металів" / Луценко Ольга Владиславівна ; Ін-т чор. металургії ім. З. І. Не-

красова Нац. акад. наук України. — Дніпропетровськ, 2013. — 18 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 150 пр. — [2013-4925 А] 

 УДК 621.785:621.771.25 

13339. Настояща С. С. Удосконалення технологічних режимів процесу гарячої 

прокатки в чистових робочих клітях широкоштабових станів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. 

тиском" / Настояща Світлана Сергіївна ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Кра-

маторськ (Донец. обл.), 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 

100 пр. — [2013-4175 А] УДК 621.771.06-048.78 

13340. Нежведілов А. Ю. Формування зміцнених поверхонь сталевих лопаток 

газотурбінних двигунів вакуумним термоциклічним азотуванням у плазмі пульсую-

чого тліючого розряду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Нежведілов Артур Юсуфович ; Нац. 

аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2013. — 18 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 100 пр. — [2013-5183 А] 

 УДК 621.793.7 

13341. Свинороєв Ю. О. Розробка способів підвищення зв'язуючої здатності 

технічних лігносульфонатів для створення екологічно безпечних та якісних ливарних 

зв'язуючих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 

"Ливар. вир-во" / Свинороєв Юрій Олексійович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т 

металів та сплавів, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — К., 2013. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 120 пр. — [2013-4228 А] 

 УДК 621.742.22 

13342. Трифонов О. В. Метод призначення режимів термоімпульсної обробки 

детонуючими газовими сумішами в інтегрованих CAD/CAE-системах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. 

оброб." / Трифонов Олег Валерійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т". — Х., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-4796 А] 

 УДК 621.7:662.612.31 
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621.8 Деталі машин. Передачі (механічні). Витратні матеріали. 

Кріпильні вироби. Змащування 

На ступінь доктора 

13343. Гевко І. Б. Науково-прикладні основи створення гвинтових транспорт-

но-технологічних механізмів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.02.02 "Машинознавство" / Гевко Іван Богданович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Львів, 2013. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (73 назви). — 120 пр. — [2013-4004 А] 

 УДК 621.867.4 

13344. Писаренко В. Г. Механіка трибопошкоджень і зносостійкість робочих 

поверхонь спеціальних порожнистих циліндрів в умовах високошвидкісного тертя : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та 

зношування в машинах" / Писаренко Віктор Григорович ; Хмельниц. нац. ун-т. — 

Хмельницький, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (36 назв). — 100 пр. 

— [2013-5201 А] УДК 621.891 

13345. Ріпецький Є. Й. Методи оцінки й покращення параметрів функціональ-

них та несучих систем сільськогосподарських грейферних навантажувачів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби 

механізації с.-г. вир-ва" / Ріпецький Євгеній Йосипович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т 

ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 

(35 назв). — 100 пр. — [2013-5667 А] УДК 621.86.063 

На ступінь кандидата 

13346. Гевко М. Р. Обґрунтування параметрів секційних гвинтових конвеєрів 

для транспортування сипких сільськогосподарських матеріалів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби ме-

ханізації с.-г. вир-ва" / Гевко Мирослав Романович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т 

ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-4005 А] УДК 621.867.4 

13347. Грудовий Р. С. Обґрунтування конструкцій і параметрів робочих ор-

ганів шнекових транспортерів зерна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Грудовий 

Роман Сергійович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. 

аграр. ун-т, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 200 пр. — [2013-5061 А] 

 УДК 621.867.4:631.354 

13348. Губський С. О. Удосконалення підходів до визначення експлуатаційної 

придатності металоконструкцій мостових кранів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-транспорт. машини" / Губський 

Сергій Олександрович ; Укр. інж.-пед. акад., [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. 

— Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 125 пр. — 

[2013-4029 А] УДК 621.874 

13349. Івасечко Р. Р. Обґрунтування конструктивних параметрів і силових ха-

рактеристик роликової черв'ячної передачі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.02.02 "Машинознавство" / Івасечко Роман Романович ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Львів, 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-4061 А] 

 УДК 621.81/.85.01 
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13350. Коновалов П. Є. Підвищення ресурсу моторно-осьових підшипників 
тепловозів шляхом модернізації системи змащення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / 
Коновалов Павло Євгенович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2013. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2013-4091 А] 

 УДК 621.89:629.424.3 
13351. Кравцов А. Г. Підвищення зносостійкості трібосистем гідромашин ви-

користанням робочих рідин рослинного походження : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Кравцов 
Андрій Григорович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. 
техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 150 пр. — [2013-6158 А] УДК 621.892.3:621.22 

13352. Кроль Р. М. Підвищення ефективності бульдозера оснащенням відвала 
шнековим інтенсифікатором : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дор. і лісотехн. робіт" / Кроль Роман Ми-
колайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — 
Дніпропетровськ, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(9 назв). — 100 пр. — [2013-5867 А] УДК 621.878.23:69.057.7 

13353. Ракан Юсеф Мохаммед Аль-Сліхат. Удосконалення захисту електро-
механічної системи скіпового доменного підйомника при аварійних механічних пе-
ревантаженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Ракан Юсеф Мохаммед Аль-
Сліхат ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2013. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-4945 А] 

 УДК 621.876.2-83 
13354. Ткач В. В. Підвищення довговічності підшипників ковзання за рахунок 

обробки змащувальних матеріалів електростатичним полем : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Ткач 
В'ячеслав Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Акад. внутр. 
військ М-ва внутр. справ України]. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2013-5746 А] УДК 621.89 

13355. Ткаченко А. О. Зниження динамічних навантажень в асинхронних 
електроприводах скребкових конвеєрів у робочих та аварійних режимах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. ком-
плекси та системи" / Ткаченко Андрій Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. 
— [2013-6262 А] УДК 621.867-347 

13356. Чернишенко О. В. Аналіз експлуатаційної придатності букс мостових 
кранів методом вібродіагностування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-транспорт. машини" / Чернишенко Олександр 
Вячеславович ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 
(11 назв). — 100 пр. — [2013-4298 А] УДК 621.874-23:620.162 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою  

зняття стружки. Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь доктора 

13357. Покінтелиця М. І. Наукові основи комплексної термофрикційної та 

механічної обробки деталей, які враховують коливання в технологічній системі верс-

тата : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.01 
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"Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Покінтелиця Микола Іванович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — К., 

2013. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (39 назв). — 100 пр. — 

[2013-4665 А] УДК 621.9.022 

На ступінь кандидата 

13358. Васильченко Т. О. Вдосконалення конструкції та підвищення техніч-

ного рівня планетарного приводу кривошипних пресів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / 

Васильченко Тетяна Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [За-

поріз. держ. інж. акад.]. — Луганськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 

— 100 пр. — [2013-6130 А] УДК 621.97-232.2 

13359. Захаров М. М. Підвищення ефективності складання при реінжиніринзі 

агрегатованих технологічних систем багатопозиційної обробки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / 

Захаров Максим Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Сум. нац. 

аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Х., 2013. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-3859 А] 

 УДК 621.9.022-114-048.78 

13360. Макарчук В. Г. Удосконалення газоочисного устаткування для змен-

шення забруднення довкілля неорганічним пилом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Макарчук Віктор Григо-

рович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. 

— Івано-Франківськ, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(31 назва). — 100 пр. — [2013-6165 А] УДК 621.928.9 

13361. Молодецька Т. І. Удосконалення процесу холодного гнуття широких 

заготовок із малопластичних металів на основі розвитку методів технологічної ме-

ханіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 

"Процеси та машини оброб. тиском" / Молодецька Тетяна Ігорівна ; Вінниц. нац. 

техн. ун-т. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-3877 А] УДК 621.981 

13362. Паціора А. П. Підвищення ефективності обробки глибоких отворів ве-

ликих діаметрів інструментом з визначеністю базування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Паціора 

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

— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-3905 А] УДК 621.95.015 

13363. Писаренко В. В. Технологія оброблення робочої поверхні протезів 

колінних суглобів людини на верстатах з ЧПК : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Писаренко Василь 

Віталійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-5510 А] 

 УДК 621.9.01:615.477.2 

13364. Шлик С. В. Удосконалення технологічних процесів локального гнуття 

тонкостінних заготовок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Шлик Сергій Вікторович ; Кре-

менчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2013. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-4315 А] 

 УДК 621.98.044 
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13365. Ясір Юсеф Хуссейн Аль Хатіб. Інтелектуальна ідентифікація станів 

барабанних млинів на основі спектральних методів формування інформаційних 

ознак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 

"Автоматизація процесів керування" / Ясір Юсеф Хуссейн Аль Хатіб ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 300 пр. — [2013-4475 А] 

 УДК 621.926.5:519.87 

622 Гірнича справа 

На ступінь доктора 

13366. Грудз Я. В. Наукові основи оцінювання енергоефективності систем 

транспорту газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / Грудз Ярослав Володи-

мирович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Івано-Франків. нац. техн. 

ун-т нафти і газу]. — Полтава, 2013. — 30 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 

(28 назв). — 100 пр. — [2013-4565 А] УДК 622.691 

13367. Круковська В. В. Розвиток теорії зв'язаних процесів стосовно геомеха-

ніки вуглепородного масиву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Круковська Вікторія Вікторівна ; 

НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2013. 

— 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—33 (57 назв). — 120 пр. — [2013-6069 А] 

 УДК 622.831:533.17:532.72 

13368. Кунцяк Я. В. Розробка та впровадження комплексу технічних засобів і 

технологій буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин : (для умов 

нафтогаз. родовищ України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.15.10 "Буріння свердловин" / Кунцяк Ярослав Васильович ; Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Приват. АТ "Н.-д. і конструктор. бюро бур. 

інструменту"]. — Івано-Франківськ, 2013. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 

(43 назви). — 100 пр. — [2013-4539 А] УДК 622.24 

13369. Курносов С. А. Науково-технічні принципи дегазації масиву із додат-

кової виробки та забезпечення її стійкості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. копалин" / Кур-

носов Сергій Анатолійович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Поляко-

ва. — Дніпропетровськ, 2013. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—36 (48 назв). — 120 пр. 

— [2013-3868 А] УДК 622.817.4:622.281 

13370. Ларченко В. Г. Методологія визначення зосереджених деформацій 

земної поверхні при розробці світи пологих вугільних пластів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.01 "Маркшейдерія" / Ларченко 

Віталій Григорович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Донбас. держ. техн. 

ун-т]. — Дніпропетровськ, 2013. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (40 назв). 

— 120 пр. — [2013-4541 А] УДК 622.834+622.831 

13371. Медведєв В. М. Розвиток наукових основ і вдосконалення практики 

моніторингу вмісту метану в рудниковій атмосфері : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Медведєв Валерій Мико-

лайович ; М-во енергетики та вугіл. пром-сті України, Держ. Макіїв. НДІ з безпеки 

робіт у гірн. пром-сті. — Макіївка (Донец. обл.), 2013. — 35 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—32 (40 назв). — 100 пр. — [2013-4741 А] УДК 622.8 
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На ступінь кандидата 

13372. Венгринюк Т. П. Розроблення ізоляційно-композитного покриття для 

підвищення міцності нафтогазопроводів з тривалим терміном експлуатації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.13 "Трубопровід. 

трансп., нафтогазосховища" / Венгринюк Тетяна Петрівна ; Івано-Франків. нац. техн. 

ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—

18 (28 назв). — 100 пр. — [2013-3993 А] УДК 622.692.4 

13373. Завадська Т. В. Модельна підтримка розробок систем керування вен-

тиляцією шахт із урахуванням гірничо-технічних умов : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 

Завадська Тетяна Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — 

Донецьк, 2013. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5577 А]

 УДК 622.451:004.942 

13374. Іванов О. В. Раціональні рішення при ремонтних роботах технологіч-

ного устаткування газопроводів в блочно-комплектному виконанні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.13 "Трубопровід. трансп., 

нафтогазосховища" / Іванов Олександр Васильович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т 

нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 

— 100 пр. — [2013-4059 А] УДК 622.691 

13375. Літучий В. В. Обґрунтування технологічних рішень зі зменшення по-

рушень земель при розробці горизонтальних родовищ : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита розробка родовищ корис. 

копалин" / Літучий Володимир Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац гірн. ун-т". 

— Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

120 пр. — [2013-4127 А] УДК 622.271.3 

13376. Михайлюк В. В. Підвищення ефективності експлуатації різьбових з'єд-

нань насосних штанг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.05.12 "Машини нафт. та газ. пром-сті" / Михайлюк Василь 

Володимирович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 

2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5652 А] 

 УДК 622.276.054 

13377. Мокрієнко В. М. Обґрунтування параметрів способу охорони виробок 

жорсткими спорудами з компенсаційними порожнинами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. 

копалин" / Мокрієнко Володимир Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. 

техн. ун-т". — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. 

— [2013-4157 А] УДК 622.28.055 

13378. Мормуль Т. М. Обґрунтування науково-методичних рішень щодо ство-

рення раціональних землезберігаючих технологій відкритої розробки горизонтальних 

родовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкри-

та розробка родовищ корис. копалин" / Мормуль Тарас Миколайович ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 120 пр. — [2013-4404 А] 

 УДК 622.271.4 

13379. Педченко С. В. Обґрунтування параметрів гідрогеомеханічної стійкості 

водорозділяючих шарів в умовах згортання гірничих робіт : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / 
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Педченко Світлана Віталіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Укр. держ. 

н.-д. і проект.-конструктор. ін-т гірн. геології, геомеханіки і маркшейдер. справи 

НАН України]. — Дніпропетровськ, 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(16 назв). — 120 пр. — [2013-4415 А] УДК 622.5:622.841 

13380. Решетняк І. Л. Безперервний процес та обладнання бульбашкового 

фракціонування рідких середовищ від поверхнево-активних речовин : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. 

технології" / Решетняк Ірина Леонідівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-

технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-6187 А] УДК 622.765:661.18 

13381. Савик В. М. Підвищення ефективності піногенеруючих пристроїв 

насосно-циркуляційних систем бурових установок : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафт. та газ. пром-сті" / Савик 

Василь Миколайович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франків-

ськ, 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (17 назв). — 100 пр. — [2013-5672 А]

 УДК 622.242.6 

13382. Сміх П. М. Оптимізація розміщення свердловин на нафтових і газових 

родовищах з використанням гідродинамічного моделювання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.06 "Розробка нафт. та газ. ро-

довищ" / Сміх Петро Михайлович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. 

акціонер. компанія "Нафтогаз України"]. — Івано-Франківськ, 2013. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4587 А] 

 УДК 622.276.342 

13383. Тверда О. Я. Удосконалення технології підривних робіт у вертикально 

шаруватих масивах скельних порід на кар'єрах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита розробка родовищ корис. копалин" / 

Тверда Оксана Ярославівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-4260 А]

 УДК 622.235 

13384. Толкач О. М. Геометризація родовищ пірофілітової сировини на основі 

комплексного врахування якісних показників покладу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.01 "Маркшейдерія" / Толкач Олександр 

Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Житомир. держ. технол. ун-т]. 

— Дніпропетровськ, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 

120 пр. — [2013-3960 А] УДК 622.1/.2 

13385. Худін М. В. Удосконалення технічних засобів імпульсно-хвильової дії 

на нафтогазоносні пласти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.05.12 "Машини нафт. та газ. пром-сті" / Худін Микола Валентинович ; 

Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2013. — 19 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5826 А] 

 УДК 622.69 

13386. Шологон В. Д. Розробка заходів підвищення ефективності експлуатації 

холодильників газу на компресорних станціях : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / 

Шологон Вікторія Денисівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-

Франківськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-4316 А]

 УДК 622.691.2:621.51 
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624 Будівництво інженерних споруд і будівельні  

конструкції загалом 

На ступінь доктора 

13387. Кузьмінець М. П. Формування комплексу спеціальних землерийних 

машин для роботи в умовах діючих магістральних трубопроводів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.04 "Машини для земл., дор. і 

лісотехн. робіт" / Кузьмінець Микола Петрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. 

транспорт. ун-т]. — К., 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—34 (39 назв). — 100 пр. 

— [2013-4388 А] УДК 624.132.3:621.879.44 

На ступінь кандидата 

13388. Аль Атеш Ахмад. Спеціальні тонкостінні конструкції мостових перехо-

дів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. 

конструкції, будівлі та споруди" / Аль Атеш Ахмад ; Харків. нац. ун-т буд-ва та ар-

хіт., [Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Х., 2013. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (11 назв). — 100 пр. — [2013-6121 А] УДК 624.21:692.45 

13389. Астахов А. А. Підвищення вогнестійкості безбалкових плит перекрит-

тів монолітних будівель з безригельними каркасами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 

Астахов Артем Анатолійович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2013. — 

26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—23. — 100 пр. — [2013-6203 А] 

 УДК 624.012.3.073.042.5 

13390. Бєлов Д. В. Вдосконалення організаційно-технологічного процесу зве-

дення монолітних залізобетонних куполів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Бєлов 

Денис Вікторович ; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт., [Донбас. нац. акад. буд-ва і 

архіт.]. — Одеса, 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 130 пр. — 

[2013-4486 А] УДК 624.074.2 

13391. Бова Я. О. Залізобетонні плити зі змішаним армуванням : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, 

будівлі та споруди" / Бова Ярослав Олександрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — 

К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (5 назв). — 100 пр. 

— [2013-5412 А] УДК 624.012.3 

13392. Бородай Д. І. Прогноз довговічності залізобетонних мостів, що проек-

туються : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 

"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Бородай Денис Ігорович ; Донбас. нац. акад. 

буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 130 пр. — [2013-5768 А] УДК 624.21.012.45.046 

13393. Гембарський Л. В. Технологія реконструкції фундаментних систем 

будівель шляхом влаштування плитних конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / 

Гембарський Лев Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [НДІ підзем. і спец. 

буд-ва]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-3887 А] УДК 624.073.012.45:624.159.4 

13394. Гензерський Ю. В. Особливості напружено-деформованого стану ве-

ликопрогонових конструкцій з врахуванням нелінійної роботи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 
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та споруди" / Гензерський Юрій Валерійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-4609 А] 

 УДК 624.014.2.042 

13395. Жук В. В. Вплив нерівномірних деформацій просідаючих лесових ос-

нов на роботу каркасних будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Жук Вероніка Володимирівна ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 

— 100 пр. — [2013-5306 А] УДК 624.15:624.131.23 

13396. Загоруйко Є. А. Підвищення стійкості схилів в слабких масивах систе-

мою ґрунтоцементних елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Загоруйко Євген Анатолійович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2013-4912 А] УДК 624.121 

13397. Кушнір Ю. О. Міцність та деформативність сталезалізобетонних балок 

з попередньо напруженими затяжками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Кушнір 

Юлія Олександрівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 

2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 120 пр. — 

[2013-5133 А] УДК 624.012.45.046 

13398. Малишев О. В. Несуча здатність основи паль таврового поперечного 

перерізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 

"Основи і фундаменти" / Малишев Олег Вікторович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. 

— К., 2013. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-5335 А] УДК 624.131:624.15 

13399. Мельник С. В. Робота підсилених за похилими перерізами згинальних 

залізобетонних елементів при малоциклових навантаженнях та удосконалення мето-

дики розрахунку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Мельник Сергій Вікторович ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка", [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Львів, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-4551 А]

 УДК 624.012 

13400. Митрофанов П. Б. Розрахунок міцності стиснутих залізобетонних еле-

ментів із високоміцних бетонів на основі деформаційної моделі з екстремальним 

критерієм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 

"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Митрофанов Павло Борисович ; Полтав. нац. 

техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5168 А] УДК 624.012.44 

13401. Підлуцький В. Л. Взаємодія фундаментної плити з палями різної дов-

жини з ґрунтовою багатошаровою основою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Підлуцький Василь Лео-

нідович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4664 А] УДК 624.15 

13402. Попович Н. М. Імовірнісний аналіз природно-кліматичних наванта-

жень на холодні покрівлі виробничих будівель : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Попо-

вич Наталія Миколаївна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 

2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5213 А] 

 УДК 624.042.42:692.4 
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13403. Скребцов С. І. Стійкість стиснутих двотаврових елементів після регу-

лювання залишкового напруженого стану на частині довжини : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та 

споруди" / Скребцов Сергій Іванович ; М-во регіон. розв., буд-ва та [житл.-комун. 

госп-ва] України, Держ. п-во "Держ. НДІ буд. конструкцій", [Луган. нац. аграр. ун-т 

М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4236 А] УДК 624.072 

13404. Шейхназарі Хамідреза. Фундаменти неглибокого закладання у ґрунто-

вих умовах Ірану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.23.02 "Основи і фундаменти" / Шейхназарі Хамідреза ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. 

— К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 120 пр. — 

[2013-5384 А] УДК 624.153(55) 

625 Шляхове будівництво. Будівництво залізниць.  

Будівництво автомобільних доріг 

На ступінь доктора 

13405. Довганюк С. С. Історико-науковий аналіз життя і діяльності академіка 

В. М. Образцова (1874—1949) та його науково-технічної школи в контексті розвитку 

залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 

спец. 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Довганюк Степан Степанович ; НАН Украї-

ни, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва, [Дніпро-

петров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — К., 2013. — 36 с. — Біб-

ліогр.: с. 29—33 та в підрядк. прим. — [2013-4034 А] УДК 625.1(477)(092) 

На ступінь кандидата 

13406. Вітольберг В. Г. Прогнозування ресурсу роботи залізобетонних шпал 

типу СБ 3-0 в умовах залізничних колій незагального користування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец. 05.22.06 "Залізн. колія"] / Вітольберг 

Володимир Геннадійович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп., [Укр. держ. акад. залізн. 

трансп.]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-5043 А] УДК 625.033.37 

13407. Краснова К. С. Системи прольотних будов пішохідних мостів з раціо-

нальними параметрами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Краснова Катерина 

Сергіївна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт., [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — 

Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-5707 А]

 УДК 625.745.11 

13408. Панасюк Я. І. Удосконалення технології укріплення ґрунтів цементом 

для будівництва автомобільних доріг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Панасюк Ярослав Ігоро-

вич ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2013-6308 А] УДК 625.7/.8 

13409. Ткаченко І. В. Принципи розміщення елементів благоустрою автомо-

більних доріг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Ткаченко Ірина Володимирівна ; Нац. 

авіац. ун-т, [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — К., 2013. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-5748 А] УДК 625.7 
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13410. Фаст Д. А. Відновлення експлуатаційних властивостей дерев'яних шпал 

полімерними матеріалами на коліях метрополітенів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.06 "Залізн. колія" / Фаст Денис Андрійович ; 

Держ. екон.-технол. ун-т трансп., [Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — К., 2013. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2013-5267 А] 

 УДК 625.144.4:624.011.7 

626 Основи гідротехніки. Гідротехнічне будівництво.  

Меліоративне будівництво. Канали 

На ступінь кандидата 

13411. Ніколайчук О. М. Обґрунтування параметрів гідроавтоматичних регу-

ляторів рівнів з подовженим гідравлічним зв'язком на осушувально-зволожувальних 

системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.16 

"Гідравліка та інж. гідрологія" / Ніколайчук Олег Миколайович ; Нац. ун-т вод. госп-ва 

та природокористування. — Рівне, 2013. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(7 назв). — 100 пр. — [2013-4184 А] УДК 626.862.3 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід  

і каналізація. Освітлювальна техніка 

На ступінь кандидата 

13412. Атаманюк О. А. Зниження техногенного навантаження на навколишнє 

середовище шляхом обробки обводнених металургійних шламів електричним стру-

мом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. 

безпека" / Атаманюк Олексій Анатолійович ; Сум. держ. ун-т, [Укр. держ. НДІ екол. 

проблем]. — Суми, 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — 

[2013-6333 А] УДК 628.54 

13413. Бошота В. В. Регулювання дощового стоку з урбанізованих територій з 

використанням фільтраційних траншей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.16 "Гідравліка та інж. гідрологія" / Бошота Василь 

Васильович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Нац. ун-т "Львів. 

політехніка"]. — Рівне, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-5566 А] УДК 628.334.6 

13414. Бригада О. В. Моніторинг показників експлуатації водовідвідних спо-

руд із залізобетону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Бригада Олена Володимирівна ; Харків. 

нац. ун-т буд-ва та архіт., [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Х., 2013. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (30 назв). — 100 пр. — [2013-4494 А] 

 УДК 628.29 

13415. Булгакова О. В. Підвищення ефективності роботи горизонтальних від-

стійників, що використовуються при очищенні води : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Булгакова 

Олеся Вікторівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Рівне, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4333 А] УДК 628.16 

13416. Голтвяницька О. В. Маловідходні технології кондиціонування води 

для екологічно безпечних водоциркуляційних теплообмінних систем : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Голт-
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вяницька Олена Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 

К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (26 назв). — 100 пр. — [2013-4896 А]

 УДК 628.162:66.097.7/.8 
13417. Ієвлєва О. С. Застосування реагентно-посиленої нанофільтрації для ви-

лучення нітратів з природних вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 
наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Ієвлєва Ольга Сергіївна ; НАН України, Ін-т 
колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — К., 2013. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4913 А] 

 УДК 628.16.067.1:546.175 
13418. Іоффе К. І. Методи оцінки та засоби вимірювання характеристик дже-

рел світла за циркадним ефектом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.09.07 "Світлотехніка та джерела світла" / Іоффе Кристина 
Ігорівна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Х., 2013. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4067 А] 

 УДК 628.98 
13419. Куницький С. О. Обґрунтування параметрів роботи пінополістироль-

них фільтрів з підвищеною крупністю гранул при контактному знезалізненні під-
земних вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Куницький Сергій Олегович ; Нац. ун-т вод. 
госп-ва та природокористування. — Рівне, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5471 А] УДК 628.161.2:546.72 

13420. Матлай І. І. Удосконалення методів розрахунку гідрографів притоку 
дощових стічних вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.16 "Гідравліка та інж. гідрологія" / Матлай Іван Іванович ; Нац. ун-т 
вод. госп-ва та природокористування, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Рівне, 
2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4149 А] 

 УДК 628.221 
13421. Нагорна О. К. Удосконалення методів розрахунку вертикальних 

відстійників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Нагорна Олена Костянтинівна ; Харків. нац. 
ун-т буд-ва та архіт., [Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та ар-
хіт."]. — Х., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 
100 пр. — [2013-6237 А] УДК 628.334.5 

13422. Рисухін В. В. Захист поверхневих водойм від забруднення мінералізо-
ваними стоками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
21.06.01 "Екол. безпека" / Рисухін Володимир Володимирович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-5356 А] 

 УДК 628.162:66.097.7/.8 

629 Техніка транспортних засобів 

На ступінь доктора 

13423. Афанасов А. М. Розвиток наукових основ та вдосконалення енергоефек-
тивних методів випробування тягових електричних машин постійного та пульсуючо-
го струму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.09 
"Електротранспорт" ; 05.22.12 "Пром. трансп." / Афанасов Андрій Михайлович ; Дніпро-
петров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2013. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (42 назви). — 100 пр. — [2013-3967 А] 

 УДК 629.423.31 
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13424. Веретеннік О. М. Підвищення ефективності експлуатації суднової 

енергетичної установки стабілізацією потоку електричної енергії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.03 "Двигуни та енерг. установ-

ки" / Веретеннік Олександр Михайлович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2013. — 

36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—31 (28 назв). — 100 пр. — [2013-5610 А] 

 УДК 629.5.064 

13425. Лузан С. О. Концепція відновлювального ремонту засобів транспорту і 

їх елементів інтегрованими газополуменевими технологіями : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 

трансп." / Лузан Сергій Олексійович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2013. 

— 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—35 (37 назв). — 100 пр. — [2013-5145 А] 

 УДК 629.083:621.793 

13426. Наглюк І. С. Концепція оцінки властивостей моторної та трансмісійної 

оливи транспортних машин за енергетичними параметрами : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 

трансп." / Наглюк Іван Сергійович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2013. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (42 назви). — 100 пр. — [2013-4171 А] 

 УДК 629.017 

13427. Сєріков С. А. Теорія управління силовою установкою гібридного авто-

мобіля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.02 "Ав-

томобілі та трактори" / Сєріков Сергій Анатолійович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. 

ун-т. — Х., 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—38 (47 назв). — 110 пр. — [2013-

4955 А] УДК 629.3.038 

13428. Шифрин Б. М. Фрикційні коливання механічних систем із пневмоколе-

сом і засоби їх запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.02.09 "Динаміка і міцність машин" / Шифрин Борис Меєрович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка", [Нац. авіац. ун-т]. — Львів, 2013. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—38. — 130 пр. — [2013-4312 А] УДК 629.7.027.015.4 

13429. Шуклінов С. М. Теоретичні основи адаптивного керування гальмуван-

ням колісних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Шуклінов Сергій Миколайович ; Харків. 

нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—33 

(39 назв). — 100 пр. — [2013-4640 А] УДК 629.33.017 

На ступінь кандидата 

13430. Андрєєв О. В. Технологія виготовлення складнопрофільних криволіній-

них деталей літака з композиційних матеріалів на основі плетеної арматури : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во 

та випробування літал. апаратів" / Андрєєв Олексій Вікторович ; Нац. авіац. ун-т 

[та ін.]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 

[2013-3844 А] УДК 629.735.33.023-419.8 

13431. Атамась А. І. Покращення екологічних показників дизельного автомо-

біля, оснащеного каталітичним нейтралізатором, шляхом використання біопалива : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі 

та трактори" / Атамась Артем Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Кременчуц. 

нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — Львів, 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-4681 А] УДК 629.331.015 

13432. Бондар А. М. Підвищення керованості колісних тракторів шляхом ви-

користання адаптивного рульового керування : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Бондар Андрій 

Миколайович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т 

М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5415 А] УДК 629.366 

13433. Гречанюк М. С. Поліпшення показників поперечної стійкості сід-

лового автопоїзда з пневматичною підвіскою : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Гречанюк Микола 

Сергійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2013. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-5434 А] УДК 629.33.027.3 

13434. Дубіна М. О. Оптимізація параметрів механічної системи слідкування 

спускопідйомного пристрою підводних апаратів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.08.03 "Конструювання та будування суден" / 

Дубіна Марина Олександрівна ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. 

— Миколаїв, 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-4039 А] УДК 629.585.066 

13435. Жданов І. О. Технологічне забезпечення якості гнуття трубопроводів 

авіаційних двигунів із застосуванням комбінованого навантаження : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.02 "Проектув., вир-во та ви-

пробування літал. апаратів" / Жданов Ігор Олександрович ; Нац. аерокосм. ун-т 

ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2013-5078 А] УДК 629.7:621.981:621.643 

13436. Захара І. Я. Вдосконалення методу теплового розрахунку дискових 

гальм автобусів на циклічних випробуваннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Захара Ігор Яросла-

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

с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-5627 А] УДК 629.341/.342-592.11 

13437. Зіньківський А. М. Удосконалення методів та моделей проведення 

експлуатаційних випробувань модернізованих тепловозів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга 

поїздів" / Зіньківський Артем Миколайович ; М-во інфраструктури України, Держ. п-во 

"Держ. н.-д. центр залізн. трансп. України", [Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — К., 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-4776 А] 

 УДК 629.4.018 

13438. Кабанова Н. М. Визначення оптимальних головних елементів сухован-

тажних суден трампового способу експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.08.03 "Конструювання та будування суден" / 

Кабанова Наталя Миколаївна ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. 

— Миколаїв, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-4068 А] УДК 629.542.01 

13439. Каленюк І. А. Адаптація крила з надкритичним профілем з метою по-

кращання його аеродинамічних характеристик : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.07.01 "Аеродинаміка та газодинаміка літал. апа-

ратів" / Каленюк Ірина Анатоліївна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т". — Х., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-5313 А] УДК 629.7.025:533.69 

13440. Калініна М. Ф. Хвильові процеси в підвісі гіроскопів і проблеми ке-

рування рухом гіперзвукових апаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : спец. 05.11.03 "Гіроскопи та навігац. системи" / Калініна Мирослава 

Федорівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-5699 А] 

 УДК 629.7.05 

13441. Коваль В. А. Підвищення надійності експлуатації ковзних електричних 

контактів міського електротранспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Коваль Віталій Анатолійович ; 

Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, [Кременчуц. нац. ун-т 

ім. Михайла Остроградського]. — Дніпропетровськ, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5862 А] УДК 629.3.064 

13442. 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. — [2013-4780 А] УДК 629.7.064.3 

13443. Коробко А. І. Удосконалення методів та метрологічного забезпечення 

проведення динамічних випробувань автомобілів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. 

забезп." / Коробко Андрій Іванович ; М-во екон. розв. і торгівлі України, ННЦ "Ін-т 

метрології", [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2013-4380 А] УДК 629.33.018.7 

13444. Лє Куок Ван. Удосконалення системи експертної оцінки ходовості 

глісуючих суден : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.08.03 "Конструювання та будування суден" / Лє Куок Ван ; Нац. ун-т 

кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2013. — 17 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 110 пр. — [2013-4571 А] УДК 629.574.015.2 

13445. Ловська А. О. Удосконалення несучих конструкцій кузовів напів-

вагонів для підвищення надійності їх кріплення на залізничних поромах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад 

залізниць та тяга поїздів" / Ловська Альона Олександрівна ; Держ. п-во "Держ. н.-д. 

центр залізн. трансп. України", [Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — К., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4397 А] 

 УДК 629.463.65:656.211.7 

13446. Махортова Н. В. Контроль стану буксових вузлів на основі віброаку-

стичного аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Махор-

това Надія Василівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-6234 А] 

 УДК 629.4.054.3 

13447. Назарько О. О. Удосконалення методів оцінки стійкості легкових авто-

мобілів в тяговому режимі руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Назарько Ольга 

Олександрівна ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-5181 А] УДК 629.3.017 

13448. Нгуєн Ван Тхінь. Забезпечення відмовостійкості системи управління 

маневреним автономним літальним виробом на доеволюативних швидкостях : авто-
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реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.03 "Системи та 

процеси керування" / Нгуєн Ван Тхінь ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2013-6238 А] УДК 629.73.058 

13449. Осташко Є. О. Вдосконалення методу сепарації суднових лляльних вод 

на основі процесу штучної кавітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Осташко Єгор 

Олександрович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4709 А] УДК 629.5.018.15 

13450. Петухов В. М. Удосконалення методів та засобів оцінки і прогнозуван-

ня ресурсу буксових вузлів вантажних вагонів нового покоління : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць 

та тяга поїздів" / Петухов Вадим Михайлович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6097 А]

 УДК 629.463.03:681.518.5 

13451. Рафальський О. О. Покращення динамічних властивостей електропри-

воду рудничного електровоза в режимах буксування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Рафальський 

Олександр Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Укр. держ. 

акад. залізн. трансп.]. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2013-4217 А] УДК 629.4.015 

13452. Решетнікова Р. Ю. Прогнозування втомної довговічності болтових 

з'єднань за локальним напружено-деформованим станом з урахуванням осьового та 

радіального натягів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.07.02 "Проектув., вир-во та випробування літал. апаратів" / Решетнікова 

Рената Юсуфівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". 

— Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5223 А]

 УДК 629.735.33.02 

13453. Соколовський С. А. Поліпшення плавності ходу спеціалізованого 

транспортного засобу при перевезенні небезпечних вантажів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / 

Соколовський Сергій Анатолійович ; Нац. транспорт. ун-т, [Нац. ун-т цивіл. захисту 

України, Держ. служба України з надзв. ситуацій]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5991 А] 

 УДК 629.36.015.5:656.073.436 

13454. Стефанов В. О. Підвищення довговічності гідроагрегатів засобів заліз-

ничного транспорту шляхом інтенсифікації формування змащувального шару : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація 

та ремонт засобів трансп." / Стефанов Володимир Олександрович ; Укр. держ. акад. 

залізн. трансп. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 

100 пр. — [2013-6111 А] УДК 629.424.1.08 

13455. Федченко В. В. Забезпечення ефективності експлуатації засобів транс-

порту методом комплексної оптимізації та інтелектуалізації їх систем : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 

засобів трансп." / Федченко Владислав Володимирович ; Харків. нац. автомоб.-

дорож. ун-т. — Х., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-5269 А] УДК 629.3.083 
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13456. Щепак С. В. Метод прогнозування граничного стану конструктивних 

елементів літальних апаратів з втомними тріщинами за параметрами деформаційного 

рельєфу поверхні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та випробування літал. апаратів" / Щепак Сергій 

Вікторович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-6026 А] УДК 629.735.017.1 

63 Сільське господарство. Лісове господарство.  

Мисливство. Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь доктора 

13457. Гриб В. М. Біоекологічні та технологічні основи відтворення високо-

продуктивних соснових насаджень в умовах Полісся України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фіто-

меліорація" / Гриб Володимир Макарович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 37 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—34 (30 назв). — 100 пр. — [2013-5913 А] 

 УДК 630*23:582.475](477.41/.42) 

13458. Гриник Г. Г. Ріст та продуктивність головних лісотвірних порід 

Українських Карпат залежно від особливостей рельєфу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.03.02 "Лісовпорядкування та ліс. таксація" / 

Гриник Георгій Георгійович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — К., 2013. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—38 

(32 назви). — 100 пр. — [2013-5299 А] УДК 630*237+630*62 

13459. Осадчук Л. С. Смолопродуктивність сосни звичайної та шляхи її 

підвищення в умовах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 

наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Осадчук Леонід Семенович ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2013. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—33 (37 назв). — 100 пр. — [2013-5597 А] 

 УДК 630*8:582.475-035.84](477) 

На ступінь кандидата 

13460. Білоус С. Ю. Культура Populus tremula L. (ДНК-ідентифікація, морфо-

генез in vitro, адаптація in vivo) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Білоус Світлана Юріївна ; 

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

К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2013-5289 А]

 УДК 630*17:582.681.81.085.2 

13461. Бондаренко Т. В. Лісівничо-екологічна роль підліску в грабових дібро-

вах Західного Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Бондаренко Тарас Володимирович ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2013. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2013-5417 А] 

 УДК 630*2:630*17 

13462. Кутя М. М. Особливості інвентарізації та використання лісових ресур-

сів рекреаційно-оздоровчих лісів м. Києва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.02 "Лісовпорядкування та ліс. таксація" / Кутя Микола 
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Миколайович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-

вання України. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-5944 А] УДК 630*5(477-25) 

13463. Лущак М. М. Біоценотична роль та мисливськогосподарське значення 

великих хижаків Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Лущак Михайло Мико-

лайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2013. — 

20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2013-4136 А] 

 УДК 630*1+599.74](292.452) 

13464. Стрямець Н. С. Недеревні ресурси лісу Українського Розточчя: кла-

сифікація, використання та прогнозування продуктивності : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Стря-

мець Наталія Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — 

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

5738 А] УДК 630*12:630*23](477) 

13465. Чонгова А. С. Дендрофлора парків-пам'яток садово-паркового мистецт-

ва Запорізької області : (структура, екол. оцінка, декоративність) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фіто-

меліорація" / Чонгова Аліна Сергіївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоре-

сурсів і природокористування України, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. 

політики та продовольства України]. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6018 А] 

 УДК 630*12:712.253](477.64) 

13466. Юхновська В. П. Особливості використання ростових речовин для ре-

абілітації та оздоровлення імпортованого декоративного садивного матеріалу : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури 

та фітомеліорація" / Юхновська Вікторія Петрівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2013-5557 А] УДК 630*27 

13467. Яковишин В. М. Протиерозійна стійкість буково-ялицевих екосистем 

Буковинського Передкарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Яковишин Вадим Михай-

лович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-4466 А] УДК 630*116(477.85) 

631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь доктора 

13468. Яців І. Б. Забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподар-

ських підприємств: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Яців Ігор Бог-

данович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — 

Львів, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (46 назв). — 120 пр. — 

[2013-5268 А] УДК 631.11:005.332.4 
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На ступінь кандидата 

13469. Алєскеров Р. Б. Облік та контроль страхування майна сільськогоспо-
дарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Алєскеров Руслан Бахадурович ; 
Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 
К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3843 А]
 УДК 631.162:657:368.5 

13470. Богінська Л. О. Економічні засади оцінки та використання земельних 
ресурсів аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Богінська Людмила Олексіївна ; 
Чернігів. держ. технол. ун-т, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та про-
довольства України]. — Чернігів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(22 назви). — 100 пр. — [2013-5021 А] УДК 631.11:332.3 

13471. Бондар В. В. Розвиток системи мотивації персоналу сільськогоспо-
дарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бондар Вікторія Володимирівна ; М-во 
аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. До-
кучаєва, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2013-5889 А] УДК 631.11:[005.32:331.101.3 

13472. Добровольська С. Р. Удосконалення галузевої структури виробництва 
в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Добровольська 
Світлана Романівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. 
аграр. ун-т. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2013-5068 А] УДК 631.11 

13473. Журавльова Т. В. Організація обліково-інформаційного забезпечення 
управління діяльністю сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 
Журавльова Тетяна Володимирівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоре-
сурсів і природокористування України, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. 
політики та продовольства України]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3857 А] УДК 631.162 

13474. Здрилюк В. Б. Розвиток маркетингу відносин в агробізнесі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Здрилюк Вікторія Богданівна ; М-во аграр. політики та продовольства 
України, Львів. нац. аграр. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 120 пр. — [2013-6149 А] УДК 631.1.027 

13475. Кондратюк Д. М. Формування та функціонування логістичної системи 
сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кондратюк Дмитро Мико-
лайович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. 
ун-т. — Житомир, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2013-5796 А] УДК 631.11 

13476. Корпанюк Т. М. Фінансово-економічна діагностика сільськогосподар-
ських підприємств: методичні підходи та інструментарій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Корпа-
нюк Тетяна Миколаївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. 
нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 
— 100 пр. — [2013-4695 А] УДК 631.11:631.16 
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13477. Кургіна Л. Г. Облік і контроль оподаткування прибутку сільсько-

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

наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кургіна Людмила Григорівна ; 

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

К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 130 пр. — [2013-3867 А]

 УДК 631.162:657.446 

13478. Лаврук О. В. Формування мотиваційного механізму ефективного ро-

звитку аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лаврук Олександр Валерійович ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т, [Поділ. держ. 

аграр.-техн. ун-т]. — Львів, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 120 пр. — [2013-4391 А] УДК 631.11 

13479. Лагута С. М. Інвестиційне забезпечення діяльності вертикально інте-

грованих підприємств аграрного сектора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лагута Світлана Ми-

колаївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. 

ун-т. — Житомир, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2013-5801 А] УДК 631.11:330.322 

13480. Литвинець Ю. І. Обліково-контрольне забезпечення управління оренд-

ними земельними відносинами в сільськогосподарських підприємствах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз 

та аудит" / Литвинець Юлія Ігорівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біо-

ресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3869 А] УДК 631.162:332.28 

13481. Музиченко Т. О. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління ін-

вестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 

Музиченко Тетяна Олександрівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів 

і природокористування України. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-4167 А] УДК 631.164.6:330.341.1 

13482. Попко Є. Ю. Оцінка біологічних активів та сільськогосподарської про-

дукції в бухгалтерському обліку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Попко Євгенія Юріївна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 130 пр. — [2013-5512 А] 

 УДК 631.162:657.42 

13483. Синиця Ю. С. Ефективність виробництва та переробки насіння ріпаку 

у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Синиця Юлія Сергіїв-

на ; 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 (21 назва). — 

100 пр. — [2013-4234 А] УДК 631.15:633.854.79 

13484. Станько В. Ю. Ефективність м'ясного скотарства у сільськогосподар-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Станько Володимир Юрійович ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т, [Львів. нац. ун-т 

вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 120 пр. — [2013-6191 А] УДК 631.1:636.2 
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13485. Стасенко О. М. Господарський механізм підвищення ефективності ви-

робництва зерна у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття 

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

ко Олена Миколаївна ; 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—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-5994 А] УДК 631.15:633.1 

13486. Фінашина Г. В. Удосконалення організаційно-економічного механізму 

кооперації сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Фінашина Ганна 

Валеріївна ; 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—18 (22 назви). 

— 100 пр. — [2013-5270 А] УДК 631.115.8 

13487. Ходаківський В. М. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку 

сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ходаківський Володимир 

Миколайович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агро-

екол. ун-т. — Житомир, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-5276 А] УДК 631.11:330.322 

13488. Шелудько В. М. Економічна ефективність ґрунтозахисної системи зем-

леробства в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Віталій Миколайович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. 

аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-6019 А] УДК 631.11:631.4 

631.2 Сільськогосподарські будівлі, споруди 

На ступінь кандидата 

13489. Зора В. Б. Обґрунтування параметрів обладнання для роздільного году-

вання різностатевих груп батьківського поголів'я курей за їх кліткового утримання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і 

засоби механізації с.-г. вир-ва" / Зора Валентина Борисівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва", [Держ. 

наук. установа "Укр. НДІ прогнозування та випробування техніки і технологій для с.-г. 

вир-ва ім. Леоніда Погорілого" М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 

Глеваха (Київ. обл.), 2013. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 

(25 назв). — 100 пр. — [2013-5448 А] УДК 631.227 

631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь доктора 

13490. Кузьмінський Р. Д. Системно-функціональні засади синтезу технологіч-

них ліній і дільниць ремонту вузлів та агрегатів мобільної техніки рільництва : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засо-

би механізації с.-г. вир-ва" / Кузьмінський Роман Данилович ; Нац. наук. центр "Ін-т 

механізації та електрифікації сіл. госп-ва", [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. полі-

тики та продовольства України]. — Глеваха (Київ. обл.), 2013. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—38 (52 назви). — 120 пр. — [2013-5708 А] УДК 631.3 
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На ступінь кандидата 

13491. Назаренко О. О. Підвищення ефективності експлуатації машинно-трак-

торних агрегатів обґрунтуванням ресурсозберігаючих режимів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби меха-

нізації с.-г. вир-ва" / Назаренко Олексій Олексійович ; 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. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. 

— [2013-4173 А] УДК 631.372 

13492. Пустовіт С. В. Підвищення ефективності роботи зернозбирального 

комбайна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 

"Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Пустовіт Сергій Васильович ; М-во аг-

рар. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Житомир. нац. 

агроекол. ун-т]. — Вінниця, 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

200 пр. — [2013-5220 А] УДК 631.354 

13493. Рудницька Г. В. Обґрунтування параметрів процесу і розробка засобу 

механізації захисту садів від весняних заморозків : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 

Рудницька Ганна Вікторівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василен-

ка. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 120 пр. — [2013-4223 А]

 УДК 631.344:634.1 

13494. Щукін С. М. Підвищення ефективності технологічного процесу стріч-

кового внесення пестицидів струминною дозуючою системою : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби меха-

нізації с.-г. вир-ва" / Щукін Сергій Миколайович ; Півд. філ. Нац. ун-ту біоресурсів і 

природокористування України "Крим. агротехнол. ун-т", [Луган. нац. аграр. ун-т 

М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Сімферополь, 2013. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—18. — [2013-6279 А] УДК 631.348.45 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 

13495. Бояркіна Л. В. Системи інформаційної підтримки управлінських рі-

шень для розробки комплексу ґрунтозахисних заходів на зрошуваних землях : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. ме-

ліорації" / Бояркіна Любов Вадимівна ; М-во аграр. політики та продовольства Ук-

раїни, 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. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4562 А] УДК 631.4:631.6 

631.5 Агротехніка 

На ступінь кандидата 

13496. Абраімова О. Є. Біотехнологія отримання морфогенних калусів та рос-

лин-регенерантів для генетично різнорідних форм кукурудзи (Zea mays L.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / 

Абраімова Ольга Євгеніївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Держ. установа 

"Ін-т сіл. госп-ва степ. зони" НААН України]. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5841 А] УДК 631.522:633.15 
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13497. Войцеховська О. С. Вплив систем основного обробітку ґрунту і удоб-
рення в короткоротаційних сівозмінах на урожайність ячменю озимого у Південному 
Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.01 "Заг. землеробство" / Войцеховська Оксана Степанівна ; Кабінет Міністрів 
України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Одес. держ. аграр. 
ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2013. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2013-6209 А] 

 УДК 631.51:633.16](477.7) 
13498. Гринюк І. П. Соргові культури як сировина для виробництва біопалива 

залежно від удобрення та строку збирання в Правобережному Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-
ництво" / Гринюк Іванна Петрівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів 
і природокористування України. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 150 пр. — [2013-5775 А] 

 УДК 631.5/.8:633.17]:662.7(477.41) 
13499. Здобицький А. Я. Розробка стаціонарного обгортача рулонів сінажу і 

обґрунтування його технічно-технологічних параметрів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 
вир-ва" / Здобицький Андрій Ярославович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пу-
люя, [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 
Тернопіль, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 
100 пр. — [2013-5579 А] УДК 631.563.9 

13500. Махмуд Моххамад Сулейман Аль Бдур. Ріст, розвиток і врожайність 
сортів ячменю озимого залежно від елементів технології вирощування в північному 
Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.09 "Рослинництво" / Махмуд Моххамад Сулейман Аль Бдур ; Нац. акад. аграр. 
наук України, ДУ "Ін-т сіл. госп-ва степ. зони", [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка]. — Дніпропетровськ, 2013. — 15 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. 
— [2013-4928 А] УДК 631.58:633.16"324" 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь кандидата 
13501. Волк П. П. Удосконалення методу оптимізації параметрів сільсько-

господарського дренажу за економічними та екологічними вимогами : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Волк 
Павло Павлович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2013. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5424 А] 

 УДК 631.62:332.2 
13502. Гакало О. І. Вплив якості води на показники соціальної підсистеми аг-

росфери Рівненської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Гакало Оксана Ігорівна ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Ін-т захисту рослин, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — К., 
2013. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4687 А]
 УДК 631.6.02(477.81) 

13503. Коптюк Р. М. Удосконалення методів розрахунку осушувальних си-
стем в умовах розвиненого рельєфу місцевості : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Коптюк Роман Миколайо-
вич ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2013. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5462 А] УДК 631.62 
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13504. Нагалюк С. І. Удосконалення технології управління водним режимом 

меліорованих ґрунтів Лівобережного Полісся України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Нагалюк Сергій 

Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації. — К., 

2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — [2013-5963 А]

 УДК 631.67(477.51) 

13505. Подмазка О. В. Еколого-меліоративне районування територій Херсон-

ського Присивашшя за показниками гідрогеолого-меліоративного стану : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / 

Подмазка Олександр Вікторович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17. — 100 пр. — [2013-4829 А] УДК 631.6(477.72) 

13506. Полухов А. Я. Підвищення родючості і продуктивності темно-кашта-

нових ґрунтів на рисових зрошувальних системах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Полухов Али Ясин огли ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. 

держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (28 назв). — 

100 пр. — [2013-3911 А] УДК 631.67:631.452 

13507. Семен Д. Т. Удосконалення елементів технології вирощування гарбуза 

великоплідного на насіння у зрошуваних умовах півдня України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Семен 

Дмитро Тарасович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Держ. вищ. 

навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т водних проблем і меліорації Нац. акад. 

аграр. наук України]. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). 

— 100 пр. — [2013-6254 А] УДК 631.675:635.624 

631.8 Добрива. Внесення добрив у ґрунт. Ростові речовини 

На ступінь кандидата 
13508. Суворов М. О. Агрохімічне обґрунтування застосування добрив про-

лонгованої дії під картоплю столову на темно-сірому опідзоленому ґрунті Лівобе-

режного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Суворов Микита Олексійович ; Кабінет Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2013-5366 А] 

 УДК 631.8:633.4 

631.92/.96 Сільськогосподарська екологія. Типи насаджень. Оцінюван-

ня ділянки 

На ступінь доктора 
13509. Корсун С. Г. Методологічні основи екотоксикологічних процесів в аг-

роландшафтах Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 

[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Корсун Світлана Георгіївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т агроекології і природокористування, [Нац. наук. центр "Ін-т земле-

робства Нац. акад. аграр. наук України"]. — К., 2013. — 52 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 40—48 (82 назви). — 100 пр. — [2013-5706 А] 

 УДК 631.95(292.485) 
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На ступінь кандидата 
13510. Горбатенко А. А. Системний аналіз стану агроландшафтів Лісостепу 

України на основі геоінформаційного моніторингу навколишнього середовища : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 

Горбатенко Анатолій Анатолійович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоре-

сурсів і природокористування України. — К., 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-4808 А] УДК 631.95(292.485:477) 

13511. Дубовий О. В. Екологічна оцінка технологій вирощування озимої пше-

ниці в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Дубовий Олексій Володимиро-

вич ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-5623 А]

 УДК 631.95:633.11"324"(292.485:477.4) 

13512. Марценюк О. П. Екологічні особливості захисних лісових насаджень в 

структурі агроландшафтів Центрального Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Марценюк Олена Петрівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — К., 2013. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5487 А] 

 УДК 631.95:631.544.7(292.485) 

13513. Овезмирадова О. Б. Екотоксикологічний моніторинг забруднення важ-

кими металами та радіонуклідами плодових і ягідних культур Центрального По-

лісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Еко-

логія" / Овезмирадова Ольга Бяшимівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т захисту 

рослин, [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 110 пр. 

— [2013-5718 А] УДК 631.95:634.7](477.41/.42) 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь кандидата 
13514. Броун І. В. Зелена яблунева попелиця (Aphis pomi Deg.) та система за-

хисту від неї у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Броун Ігор Володимиро-

вич ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики і продовольства України]. 

— К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-

5027 А] УДК 632.752:632.93](477.41/.42) 

13515. Неплій Л. В. Жовта карликовість ячменю на пшениці та шляхи обме-

ження її шкідливості у південному Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Неплій Людмила Ва-

силівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України, [Селекц.-генет. ін-т — Нац. центр насіннєзнав. та сортовивчення НААН]. 

— К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-

5717 А] УДК 632.38:[633.11+633.16]](292.486:477) 

13516. Тарасюк В. А. Удосконалення елементів технології вирощування роз-

торопші плямистої в умовах південної частини Лісостепу західного : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Тарасюк 

Валерій Анатолійович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Держ. вищ. 
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навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т]. — Херсон, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2013-6261 А] 

 УДК 632.931.1:633.883 

633/635 Рослинництво загалом 

633 Рільництво. Польові культури та їхнє виробництво 

На ступінь доктора 

13517. Попов С. І. Агроекологічне обґрунтування технології вирощування 

пшениці м'якої озимої в зоні недостатнього та нестійкого зволоження : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Попов 

Сергій Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа "Ін-т сіл. госп-ва 

степ. зони", [Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва]. — Дніпропетровськ, 2013. — 48 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—45 (97 назв). — 100 пр. — [2013-4942 А] 

 УДК 633.11"324":631.5 

13518. Троценко В. І. Теоретичні і практичні основи селекції соняшнику на 

адаптивність в умовах північно-східного Лісостепу України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Тро-

ценко Володимир Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенергет. культур 

і цукр. буряків, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства Ук-

раїни]. — К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32. — 100 пр. — [2013-5539 А]

 УДК 633.854.78:631.527 

На ступінь кандидата 

13519. Бєлєніхіна А. В. Особливості формування врожайності та якості зерна 

сучасними сортами проса в залежності від елементів технології вирощування у зоні 

нестійкого зволоження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Бєлєніхіна Анна Василівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, ДУ "Ін-т сіл. госп-ва степ. зони", [Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва]. — 

Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 

[2013-6045 А] УДК 633.171:631.5 

13520. Борищук Р. В. Продуктивність та якість зерна ячменю озимого за різ-

них способів обробітку ґрунту і норми мінеральних добрив в умовах зрошення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-

ництво" / Борищук Руслан Віталійович ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. земле-

робства Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-4722 А] УДК 633.16"324":631.5 

13521. Брік С. В. Економіко-енергетична ефективність інтенсифікації вироб-

ництва цукрових буряків у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на 

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

Брік Світлана Володимирівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 

2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2013-3985 А]

 УДК 633.63:631.5 

13522. Войцеховський І. О. Продуктивність різних генотипів ярого ячменю 

залежно від азотних добрив та регуляторів росту в умовах Південного Степу 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 

"Рослинництво" / Войцеховський Іван Олександрович ; М-во аграр. політики та про-
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довольства України, Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Одес. держ. 

аграр. ун-т]. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2013-4563 А] УДК 633.16"321":631.811.98](477.7) 

13523. Воробйова Ю. В. Формування насіннєвої продуктивності пшениці ози-

мої в умовах Західного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Воробйова Юлія 

Вікторівна ; Нац. акад. аграр. Наук України, Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, 

[Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-5427 А] УДК 633.11"324":631.53.01 

13524. Герасименко Л. А. Оптимізація елементів технології вирощування сор-

го цукрового для виробництва біопалива в умовах Лісостепу України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Гераси-

менко Людмила Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенергет. куль-

тур і цукр. буряків. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-5430 А] УДК 633.61:631.5:620.9 

13525. Дацько А. О. Створення та оцінка вихідного матеріалу для селекції 

адаптованих сортів вівса в умовах західної частини Лісостепу України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насін-

ництво" / Дацько Андрій Осипович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослин-

ництва ім. В. Я. Юр'єва, [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону]. — Х., 2013. — 22 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5573 А] 

 УДК 633.13:631.52 

13526. Домарацький Є. О. Оптимізація елементів технології вирощування 

різних сортів озимої пшениці в умовах Степу України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Домарацький Єв-

геній Олександрович ; 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. — 100 пр. — [2013-6216 А] 

 УДК 633.11:631.526.3](292.486:477) 

13527. Звягінцева А. М. Селекційно-генетичні особливості стійкості ячменю 

ярого до комплексу біотичних чинників у східній частині Лісостепу України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і 

насінництво" / Звягінцева Анна Миколаївна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Нац. 

акад. аграр. наук України. — Х., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-5578 А] УДК 633.16"321":631.527 

13528. Корсак В. В. Селекційна оцінка генофонду тютюну для створення 

вихідного матеріалу стійкого до хвороб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Корсак В'ячеслав В'яче-

славович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, 

[Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону]. — К., 2013. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-4530 А] УДК 633.71:631.528 

13529. Мельник В. С. Особливості біології цвітіння та прояв ефекту гетерози-

су у тритикале ярого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Мельник Віра Сергіївна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. — Х., 2013. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5593 А] 

 УДК 633.11/.14:631.527 
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13530. Меркушев Є. А. Ефективність строків сівби шавлії мускатної в Криму : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-

ництво" / Меркушев Євгеній Анатолійович ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т ефіроолійн. і лікар. 

рослин Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4702 А] 

 УДК 633.81:631.53.04](477.75) 

13531. Петренко В. В. Технологічні властивості зерна та борошна пшениці 

озимої залежно від умов зберігання та систем землеробства : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.15 "Первин. оброб. продуктів рос-

линництва" / Петренко Василь Вікторович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5816 А] 

 УДК 633.11"324":631.56 

13532. Сереветник О. В. Особливості сортової технології вирощування сої в 

умовах Лісостепу правобережного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Сереветник Олена Вікторівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля, М-во аграр. політики та 

продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2013-5243 А] 

 УДК 633.34:631.5](292.485:477.4) 

13533. Тоцький В. М. Формування продуктивності гібридів соняшнику залеж-

но від агротехнічних прийомів в умовах лівобережного Лісостепу України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 

Тоцький Віктор Михайлович ; Нац. акад. аграр. наук України, ДУ "Ін-т сіл. госп-ва 

степ. зони", [Полтав. ін-т агропром. вир-ва ім. М. І. Вавилова НААН України]. — 

Дніпропетровськ, 2013. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). 

— 100 пр. — [2013-4986 А] УДК 633.854.78:631.5](477.53) 

13534. Трубілов О. В. Оптимізація елементів технології вирощування гібридів 

кукурудзи різних груп стиглості в південно-східній частині Степу України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 

Трубілов Олег Віталійович ; Нац. акад. аграр. наук України, ДУ "Ін-т сіл. госп-ва 

степ. зони", [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 

100 пр. — [2013-5751 А] УДК 633.15:631.5](292.486:477) 

13535. Філіпова І. М. Агротехнічні заходи вирощування розторопші плямистої 

в умовах зрошення на півдні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Філіпова Інна Михайлівна ; 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 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-4988 А] УДК 633.2:631.8](477.72) 

13536. Якубович-Д'ячкова І. В. Агроценотичні основи підвищення продук-

тивності лаванди у передгір'ї Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Якубович-Д'ячкова Ірина Валеріївна ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. 

держ. аграр. ун-т", [Ін-т сіл. госп-ва Криму НААН України]. — Херсон, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 110 пр. — [2013-4678 А] 

 УДК 633.812:631.52](477.75) 
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634 Садівництво загалом. Плодівництво 

На ступінь кандидата 

13537. Русін О. О. Біла плямистість суниці та удосконалення заходів захисту 

від неї у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Русін Олександр Олексан-

дрович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 140 пр. — 

[2013-5231 А] 

 УДК 634.75:632.4](292.485:477.4) 

13538. Скорейко А. М. Фітофтороз суниці та біологічне обґрунтування заходів 

обмеження його розвитку в умовах західного Лісостепу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Скорейко 

Алла Миколаївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокорис-

тування України, [Ін-т захисту рослин НААН]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 130 пр. — [2013-5529 А] 

 УДК 634.75:632.4](477) 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 

13539. Гойсюк Л. В. Обґрунтування елементів технології вирощування кабач-

ка кущового в Західному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Гойсюк Леся Володимирівна ; 

Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 

[Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 

К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 140 пр. — [2013-5298 А]

 УДК 635.621:631.5](292.485:477.8) 

13540. Лященко С. А. Відтворення садивного матеріалу картоплі, отриманого 

в культурі меристем in vitro, із застосуванням мікробіологічних препаратів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насін-

ництво" / Лященко Софія Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенер-

гет. культур і цукр. буряків, [Ін-т картоплярства]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-4549 А] 

 УДК 635.21:631.535 

13541. Михайлик С. М. Урожайність гібридів помідора в захищеному ґрунті 

залежно від умов вирощування насіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Михайлик Світлана Миколаївна ; 

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

К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2013-5338 А] 

 УДК 635.64:631.53.01 

13542. Носко В. Л. Обґрунтування елементів технології органічного вироб-

ництва буряка столового в умовах Західного Лісостепу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Носко Ва-

силь Любомирович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природоко-

ристування України. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 

100 пр. — [2013-5344 А] 

 УДК 635.11:631.527](477.8) 
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636 Загальні питання тваринництва.  

Розведення тварин і птахів 

На ступінь кандидата 

13543. Шлапак О. В. Стратегічні напрями розвитку м'ясного скотарства в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шлапак Олександр Віталійович ; НАН України, 

Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2013. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 130 пр. — [2013-5391 А] УДК 636.033(477) 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

13544. Желавський М. М. Мастит корів, особливості імунного статусу та його 

корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.07 

"Вет. акушерство" / Желавський Микола Миколайович ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-

кого, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т]. — Львів, 2013. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 34—43 (65 назв). — 100 пр. — [2013-6286 А] УДК 636.2.09:618.19-002-085 

13545. Ксьонз І. М. Хламідіози тварин : (епізоотологія, етіологія, діагностика 

та оздоровлення) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 

16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Ксьонз 

Ігор Миколайович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України, [Ін-т свинарства і агропром. вир-ва Нац. акад. аграр. наук 

України]. — К., 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37 (49 назв). — 100 пр. — 

[2013-5588 А] УДК 636.09:616.983 

13546. Локес П. І. Патологія печінки та органів сечової системи у свійських 

собак і котів : (клініко-біохім. статус, патогенез, діагностика, лікування) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія 

тварин" / Локес Петро Іванович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики та 

продовольства України]. — К., 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41 

(50 назв). — 100 пр. — [2013-4547 А] УДК 636.7/.8.09:[616.36+616.6 

13547. Палій А. П. Епізоотологічний моніторинг туберкульозу великої рогатої 

худоби та науково-експериментальне обґрунтування розробки і застосування засобів 

дезінфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.03 

"Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Палій Анатолій 

Павлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. 

вет. медицини". — Х., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—36 (93 назви). — 

100 пр. — [2013-6095 А] УДК 636.2.09:616.24-002.5-085.28 

13548. Руденко А. А. Кардіоміопатії та набуті вади серця в собак : (етіологія, 

патогенез, діагностика і лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. 

наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Руденко Андрій Анатолійо-

вич ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — К., 2013. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—36 (51 назва). — 150 пр. — 

[2013-5519 А] УДК 636.7.09:616.12-092-07-08 

13549. Тарасенко Л. О. Гігієнічна оцінка ланцюгів міграції важких металів та 

обґрунтування способів попередження їх негативної дії на організм тварин : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. 
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санітарія" / Тарасенко Людмила Олексіївна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Одес. 

держ. аграр. ун-т]. — Львів, 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (46 назв). 

— 100 пр. — [2013-5743 А] УДК 636.09:591.9 

13550. Улько Л. Г. Бактеріальні асоціації за некробактеріозу у корів : (поши-

рення, етіопатогенез, профілактика та засоби лікування) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, 

інфекц. хвороби та імунологія" / Улько Лариса Григорівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Сум. нац. аграр. 

ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Х., 2013. — 42 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 33—39 (56 назв). — 100 пр. — [2013-6004 А] 

 УДК 636.2.09:616.98-084-085 

На ступінь кандидата 

13551. Власенко О. А. Фармако-токсикологічна оцінка комплексного протипа-

разитарного препарату за інвазійних захворювань овець : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" / 

Власенко Олександр Анатолійович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Сум. нац. аграр. 

ун-т]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-5898 А] УДК 636.32/.38.09:616.99.085.28 

13552. Гайдюк М. Б. Фармакодинаміка нанокластерів аквахелатів та іму-

нобіологічного препарату і їх застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" / Гайдюк 

Мар'яна Богданівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. ун-т 

вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2013. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-5905 А] 

 УДК 636.09:615.37.015.03 

13553. Головко М. А. Епізоотологічний моніторинг та молекулярно-генетична 

діагностика сказу тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / 

Головко Максим Анатолійович ; Нац. акад. аграр. наук. України, Нац. наук. центр 

"Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Держ. вет. та фітосан. служби України]. — 

Х., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 130 пр. — [2013-6052 А]

 УДК 636.09:616.831-002 

13554. Грищук Г. П. Патогенетичне обґрунтування профілактики симптома-

тичної неплідності корів на тлі затримання посліду : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Грищук Геннадій Пет-

рович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Сум. нац. аграр. ун-т, [Жи-

томир. нац. агроекол. ун-т]. — Суми, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-3931 А] УДК 636.2.09:618.2 

13555. Данько І. О. Епізоотологічний моніторинг лейкозу великої рогатої ху-

доби та удосконалення оздоровчих протилейкозних заходів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоото-

логія, інфекц. хвороби та імунологія" / Данько Ірина Олексіївна ; Кабінет Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т сіл. госп-ва 

Захід. Полісся Нац. акад. аграр. наук України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4510 А] 

 УДК 636.2.09:616.98:578.828 
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13556. Захарова Т. В. Етіопатогенетичний зв'язок патології яєчників у корів з 

дисфункцією імунної системи та методи їх біокорекції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Захарова Тетяна 

Володимирівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. ун-т 

вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т]. 

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

[2013-4612 А] УДК 636.2.09:618.112 

13557. Карпуленко М. С. Експериментальне обґрунтування додаткових кри-

теріїв оцінки полівалентних вакцин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та 

імунологія" / Карпуленко Максим Сергійович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України, [Держ. наук.-контрол. ін-т біотехнології 

і штамів мікроорганізмів Держ. вет. та фітосан. служби України]. — К., 2013. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4520 А]

 УДК 636.09:615.371 

13558. Кіт А. А. Бактерійна флора шкіри та вмісту органів травлення тварин 

після застосування розчину полтавського бішофіту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. 

хвороби та імунологія" / Кіт Алла Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 

наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва 

аграр. політики та продовольства України]. — Х., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-5793 А] УДК 636.087.7.09 

13559. Матвіїшин Т. С. Профілактика захворювань телят шляхом корекції 

умов утримання та використання імуномодуляторів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Матвії-

шин Тарас Степанович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. 

ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5591 А]

 УДК 636.2"464".09 

13560. Овчарук Н. П. Шлунково-кишкові стронгілятози великої рогатої худо-

би в зоні Полісся України : (поширення, діагностика та лікування) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Овчарук 

Ніна Петрівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-

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

— 100 пр. — [2013-3901 А] УДК 636.2.09:616.995.132-07-08](477.41/.42) 

13561. Охрим С. А. Біохімічні показники крові і лохій за різного рівня макро- 

та мікроелементів у корів після отелення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Охрим Світлана Антонівна ; Ін-т біології 

тварин НААН, [Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2013-5658 А] УДК 636.2.09:618.6-008.8 

13562. Пріцак В. В. Морфофункціональний стан органів і тканин півнів за 

впливу розчину натрію гіпохлориту в різних концентраціях : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і мор-

фологія тварин" / Пріцак Віта Володимирівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біо-

технологій ім. С. З. Гжицького М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 

К., 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5664 А]

 УДК 636.5.09:576.31 
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13563. Сус Г. В. Вплив екологічних, гігієнічних і технологічних чинників на 

функціональний стан еритроцитарної системи крові великої рогатої худоби : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин 

та вет. санітарія" / Сус Галина Володимирівна ; М-во аграр. політики та продо-

вольства України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-

кого. — Львів, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 

— 100 пр. — [2013-4438 А] УДК 636.2.09:612.111:614.876 

13564. Чернушкін Б. О. Патогенез, діагностика та лікування овець, хворих на 

гепатодистрофію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 

16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Чернушкін Богдан Олегович ; Кабінет 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Львів. 

нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького М-ва аграр. політики та 

продовольства України]. — К., 2013. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-5548 А] УДК 636.3.09:616.36-07-085 

13565. Чорнозуб Т. В. Вплив стану антиоксидантної системи на якість сперми 

кнурів-плідників та його корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Чорнозуб Тетяна Василівна ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Сум. нац. аграр. ун-т, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. 

— Суми, 2013. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-5376 А] УДК 636.4.09:577.1:612.616 

13566. Шендрик Х. М. Стронгілоїдоз телят : (поширення, діагностика, ліку-

вання) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Па-

разитологія" / Шендрик Христина Миколаївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4311 А] 

 УДК 636.2.09"464":616.995.1 

13567. Шуманський Ю. І. Мастити корів у період запуску та сухостою : 

(діагностика, лікування, профілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Шуманський Юрій Іванович ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та 

біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля НААН 

України]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-4675 А] УДК 636.2.09:618.19-002 

636.1 Однокопиті (непарнокопиті) тварини 

На ступінь доктора 

13568. Платонова Н. П. Теоретичні аспекти і практичні прийоми підвищення 

відтворювальної здатності коней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 

наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Платонова Наталія Пет-

рівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. — с. 

Чубинське (Київ. обл.), 2013. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — 

[2013-4622 А] УДК 636.1.082 

636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь кандидата 

13569. Білаш Ю. П. Обмін ліпідів і жирних кислот у великої рогатої худоби за 

різного вмісту селену та вітаміну Е в раціоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
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ня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Білаш Юліана Петрівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т біології тварин. — Львів, 2013. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2013-5843 А] УДК 636.2:577.161.3 

13570. Добрянська М. Л. Генетична структура м'ясних порід великої рогатої 

худоби за різними типами ДНК-маркерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Добрянська Марія Леонідівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київ. обл.), 

2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-4611 А]

 УДК 636.2.082 

13571. Дровняк О. В. Оцінка та удосконалення інтенсивної технології виро-
щування ремонтних телиць спеціалізованих молочних порід : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів 

тваринництва" / Дровняк Олена Володимирівна ; М-во аграр. політики та продо-

вольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2013. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6144 А] УДК 636.2.034.08 

13572. Пастухова Т. А. Вплив селекційних прийомів на продуктивні та від-

творювальні якості корів (телиць) породи шароле : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Пастухова 

Таісія Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва. — Х., 2013. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5965 А] 

 УДК 636.242.082(477) 

13573. Писаренко Н. Б. Оцінка селекційно-генетичних процесів у популяції 

худоби таврійського зонального типу української червоної молочної породи : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та 

селекція тварин" / Писаренко Надія Борисівна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Ін-т тваринництва степ. р-нів ім. М. Ф. Іванова 

"Асканія-Нова" — Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства НААН України]. — 
Миколаїв, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 

[2013-5202 А] УДК 636.27.082(477) 

13574. Пікула О. А. Продуктивність та відтворювальна здатність корів з 

урахуванням технології їх утримання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-

г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Пікула Окса-
на Анатоліївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. 

ун-т, [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Миколаїв, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5204 А] УДК 636.2.034 

13575. Тимчук С. С. Інтенсифікація виробництва молока і яловичини шляхом 
згодовування худобі нетрадиційних кормів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Тимчук Сер-

гій Сергійович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. ун-т вет. 

медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля 

НААНУ]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 
100 пр. — [2013-4441 А] УДК 636.2.087.2:637'6 

13576. Шевченко А. П. Селекційно-генетичні параметри оцінки тварин сумсь-

кого внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та се-
лекція тварин" / Шевченко Анатолій Петрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

тваринництва, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 

— [2013-4719 А] УДК 636.27.082(477) 
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636.3 Дрібні жуйні тварини. Дрібна рогата худоба 

На ступінь доктора 

13577. Скляров П. М. Репродуктивна функція у овець і кіз за дефіциту 
вітаміну А та методи корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. 
наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Скляров Павло Миколайович ; М-во аграр. 
політики та продовольства України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 
ім. С. З. Ґжицького, [Харків. держ. зоовет. акад.]. — Львів, 2013. — 44 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 37—41 (40 назв). — 100 пр. — [2013-4626 А] УДК 636.3.082.4 

На ступінь кандидата 

13578. Василенко Т. О. Ефективність оптимізації рівнів сірки і кобальту в 
раціонах вівцематок дніпропетровського типу асканійської м'ясо-вовнової породи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля 
тварин і технологія кормів" / Василенко Тетяна Олександрівна ; М-во аграр. політики 
та продовольства України, Харків. держ. зоовет. акад., [Дніпропетров. держ. аграр. 
ун-т]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2013-5896 А]
 УДК 636.37(477).087.7 

13579. Могильницька С. В. Селекційна оцінка молочної продуктивності 
овець різних типів асканійської каракульської породи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / 
Могильницька Світлана Василівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, 
Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Ін-т тваринництва степ. р-нів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-
Нова" — Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства НААН України]. — Миколаїв, 
2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-5170 А]
 УДК 636.32/.38.034 

13580. Нежлукченко Н. В. Відтворювальні якості та адаптаційна здатність 
ліній овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тва-
рин" / Нежлукченко Наталя Валентинівна ; М-во аграр. політики та продовольства 
України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т"]. — Мико-
лаїв, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-
6177 А] УДК 636.32/.38.082 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 

13581. Дехтяр Ю. Ф. Ефективність використання хімічно консервованих риб-
них відходів у раціонах для молодняку свиней в зоні Степу України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і техно-
логія кормів" / Дехтяр Юрій Франкович ; М-во аграр. політики та продовольства 
України, Харків. держ. зоовет. акад., [Миколаїв. нац. аграр. ун-т]. — Х., 2013. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5917 А] 

 УДК 636.4.087.6(477) 
13582. Маслюк А. М. Удосконалення методів оцінки продуктивних якостей та 

збереження свиней української степової білої породи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / 
Маслюк Андрій Миколайович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 
Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Ін-т тваринництва степ. р-нів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-
Нова" — Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства НААН України]. — Миколаїв, 
2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5162 А]
 УДК 636.4.082(477) 
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636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь кандидата 

13583. Балух Н. М. Ефективність використання комбінованої ферментно-

пробіотичної добавки у годівлі птиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Балух Наталія 

Михайлівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористуван-

ня України, [Вінниц. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. 

— [2013-3971 А] УДК 636.5.084.087.7 

13584. Мовчан С. В. Ріст, використання корму та забійні якості молодняку ка-

чок за різних рівнів треоніну і триптофану в комбікормах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / 

Мовчан Світлана Володимирівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — К., 2013. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-5962 А] УДК 636.597.087.7 

13585. Павліченко С. В. Використання поживних речовин корму, продуктив-

ність і якість м'яса каченят за різних рівнів метіоніну та сірки у комбікормах : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин 

і технологія кормів" / Павліченко Сергій Васильович ; Кабінет Міністрів України, 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 19 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2013-6094 А] УДК 636.597.033.085.55 

639 Полювання. Мисливство. Рибне господарство. Рибальство 

639.2/.6 Риболовство. Рибальство. Риборозведення.  

Рибництво. Розведення та промисел морських тварин і рослин 

На ступінь кандидата 

13586. Храбко М. І. Обмін ліпідів і пероксидні процеси в організмі коропів за 

різного рівня цинку та рослинного жиру в раціоні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Храбко Марія Іванівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. — Львів, 2013. — 16 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4598 А] УДК 639.3.087:577.115 

65 Організація та управління підприємствами зв'язку,  

транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа,  

рахівництво. Зв'язок з громадськістю 

655 Поліграфічна промисловість. Видавнича справа.  

Видавництва. Книжкова торгівля 

На ступінь кандидата 

13587. Листвак Г. Б. "Книга художника": проблеми видавничого втілення : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.05 

"Теорія та історія вид. справи та редагування" / Листвак Галина Богданівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Укр. акад. друкарства]. — К., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-4123 А] 

 УДК 655.11 



   

 
274 

13588. Менжинська Н. В. Удосконалення технології термотрансферного дру-

ку та методів оцінювання якості тканинних етикеток : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / 

Менжинська Наталія Володимирівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2013-6082 А]

 УДК 655.3.02.066.252 

13589. Ярка Н. В. Удосконалення технології виготовлення штампів лазерним 

гравіюванням для оздоблення поліграфічної продукції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / 

Ярка Наталія Володимирівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-4470 А] 

 УДК 655.224.2 

13590. Ясінська-Дамрі Л. М. Удосконалення технологічного процесу холод-

ного тиснення фольгою на друкованій продукції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Ясін-

ська-Дамрі Людмила Михайлівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2013. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (30 назв). — 100 пр. — [2013-4474 А] 

 УДК 655.3.022.5 

656 Транспортні та поштові служби. Організація  

та управління перевезеннями 

На ступінь кандидата 

13591. Алексійчук Н. М. Удосконалення технологічного забезпечення контей-

нерних перевезень з використанням резервів провізних спроможностей залізничного 

транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 

"Транспорт. системи" / Алексійчук Надія Миколаївна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. 

— К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22. — 100 пр. — [2013-5002 А]

 УДК 656.22.073.235 

13592. Булгакова Ю. В. Розвиток системи управління діяльністю вантажних 

вагонних депо в умовах сучасного ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Булгакова Юлія Ва-

димівна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро-

петровськ, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 

110 пр. — [2013-6127 А] УДК 656.212:629.47 

13593. Зайцев Ю. В. Полілінгвістичне навантаження інформаційного контуру 

моніторингу та управління повітряним рухом : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Зайцев Юрій 

Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—

18 (19 назв). — 120 пр. — [2013-4357 А] 

 УДК 656.7.052 

13594. Запара Я. В. Удосконалення технології роботи залізничного вузла на 

базі логістичного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Запара Ярослав Вікторович ; Укр. 

держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 

— 100 пр. — [2013-0926 А] УДК 656.222:005.932 

13595. Кириллов Ю. І. Організація та управління роботою суден в контей-

нерній транспортно-технологічній системі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Транспорт. системи" / Кириллов Юрій Іванович ; 

Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(21 назва). — 100 пр. — [2013-3940 А] УДК 656.61.07 

13596. Кравченко Ю. М. Реформування залізничного транспорту з метою 

підвищення ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кравченко Юлія Миколаївна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — Х., 2013. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2013-6293 А] 

 УДК 656.2.078 

13597. Логвінова Н. О. Підвищення ефективності організації руху поїздів на 

залізничних напрямках з паралельними ходами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Логвінова Наталія 

Олександрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — 

Дніпропетровськ, 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2013-5590 А]

 УДК 656.222.07 

13598. Манівчук В. В. Шляхи підвищення ефективності автотранспортних під-

приємств залізниць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Манівчук Василь Васильович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — Х., 2013. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6302 А] 

 УДК 656.2.025.076 

13599. Музикіна С. І. Удосконалення управління процесом просування ва-

гонів з небезпечними вантажами на залізничній мережі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Музикіна 

Світлана Ігорівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп., [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. 

трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-5177 А] УДК 656.2.025.4 

13600. Самісько Д. М. Продуктивність кар'єрних вантажних автомобільних 

перевезень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 

"Транспорт. системи" / Самісько Дмитро Миколайович ; Харків. нац. ун-т міськ. 

госп-во ім. О. М. Бекетова, [Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Х., 

2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (8 назв). — 100 пр. — [2013-5522 А] 

 УДК 656.13.073 

13601. Талавіра Є. В. Інвестиційне забезпечення інноваційного відтворення 

парку вантажних вагонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Талавіра Євгенія Володимирівна ; Держ. 

екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (27 назв). — 140 пр. — [2013-3956 А] УДК 656.2:330.322 

13602. Холодова О. О. Формування систем паркингів в центральних ділових 

частинах великих та найбільших міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.22.01 "Транспорт. системи" / Холодова Ольга Олександрівна ; 

Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-5277 А] УДК 656.053.6 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь кандидата 

13603. Боровик О. А. Організаційно-економічний механізм управління забор-

гованістю в житлово-комунальному комплексі регіону : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. еко-

номіка" / Боровик Олександр Анатолійович ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. 

М. Бекетова. — Х., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). 

— 100 пр. — [2013-3983 А] УДК 657.432:332.8 
13604. Вуйців М. М. Організаційно-методичні засади формування та функціо-

нування внутрішньогосподарського контролю на підприємствах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та 
аудит" / Вуйців Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2013-4338 А] 

 УДК 657.633 
13605. Клименко О. П. Бухгалтерський облік і контроль поточних біологічних 

активів тваринництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Клименко Оксана Петрівна ; Кабінет 
Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3862 А]
 УДК 657.421.1:636/639 

13606. Левкулич В. В. Формування та оцінка витрат у системі управління 
якістю продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Левкулич Вікторія Вікторівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 150 пр. — [2013-4119 А] 

 УДК 657.471.1:658.562.4 
13607. Натарова О. В. Облік та контроль доходів від обмінних операцій дер-

жавного сектору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Натарова Олена Володимирівна ; Кабінет 
Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-4176 А]
 УДК 657:336.25 

13608. Склярук І. П. Облік і аналіз формування та використання прибутку 
підприємств : (на прикл. пивовар. пром-сті) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Склярук Ірина Пет-
рівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2013-4433 А] УДК 657.44:663.4 

13609. Юрчук Н. П. Організація обліку праці та її оплати на сільськогос-
подарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Юрчук Наталія Петрівна ; Нац. акад. 
аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2013. — 21 с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 130 пр. — [2013-6028 А] 

 УДК 657.471.12:631.11 

658 Організація комерційних і приватних підприємств.  

Організація торгівлі 

На ступінь доктора 

13610. Зубрецька Н. А. Розвиток наукових основ багатокритеріального оціню-
вання та прогнозування якості промислової продукції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та мет-
рол. забезп." / Зубрецька Наталія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. 
— К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (35 назв). — 100 пр. — 
[2013-5449 А] УДК 658.562 
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13611. Ковальчук С. В. Маркетингові стратегії інноваційного розвитку про-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ковальчук Світлана Володимирівна ; Хмель-

ниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 

(63 назви). — 100 пр. — [2013-4087 А] УДК 658.8:005.342 

13612. Фролов В. В. Автоматизація проектування технологічних систем ме-

ханічної обробки на основі еволюційних методів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / 

Фролов В'ячеслав Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2013. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—30 (32 назви). — 

100 пр. — [2013-6005 А] УДК 658.512 

На ступінь кандидата 

13613. Ануфрієва Є. І. Формування інноваційних стратегій технологічного 

оновлення аеропортів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ануфрієва Євгенія Ігорівна ; Держ. екон.-

технол. ун-т трансп. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (17 назв). 

— 100 пр. — [2013-3965 А] УДК 658.589:629.735 

13614. Арчикова Я. О. Управління інвестиційно-інноваційним розвитком 

підприємств вугільної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Арчикова Яна Олегівна ; 

Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-4883 А] УДК 658.152:622.33.012 

13615. Березовський К. М. Маркетингове управління діяльністю промислово-

го підприємства в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Березовський Кирило Ми-

хайлович ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-4325 А] УДК 658.8 

13616. Бєлозерцев В. С. Управління дебіторською заборгованістю підприємств 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Бєлозерцев Василь Сергійович ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 150 пр. — [2013-5288 А] УДК 658.86:658.882 

13617. Боровик Ю. І. Регулювання діяльності суб'єктів природних монополій 

на суміжних ринках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Боровик Юлія Ігорівна ; Київ. нац. торг.-

екон. ун-т. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. 

— [2013-5846 А] УДК 658.115.31 

13618. Ван Тао. Формування стратегії розвитку машинобудівного підприємст-

ва на засадах бізнес-партнерства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ван Тао ; Одес. нац. політехн. ун-т. 

— Одеса, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 120 пр. — 

[2013-4607 А] УДК 658:62 

13619. Галушка В. В. Аналітичне забезпечення управління фінансово-еконо-

мічними результатами діяльності підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

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

слав Вікторович ; ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-4500 А] УДК 658.15 
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13620. Гришко Н. Є. Управління економічною безпекою машинобудівного 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Гришко Наталя Євгеніївна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Ми-

хайла Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2013. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 120 пр. — [2013-5301 А] 

 УДК 658.14/.18:621 

13621. Гуменюк А. В. Формування маркетингу в овочевих підприємствах : ав-

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

упр. п-вами" / Гуменюк Алла Валеріївна ; Приват. вищ. навч. закл. "Європ. ун-т". — 

К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 120 пр. 

— [2013-3933 А] УДК 658.8:634/635 

13622. Дрига В. В. Безперервний контроль якості магнетитових руд на стріч-

кових конвеєрах в умовах гірничо-збагачувальних комбінатів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та 

визначення складу речовин" / Дрига Володимир Володимирович ; Східноукр. нац. 

ун-т ім. Володимира Даля, [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Луганськ, 2013. — 24 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (31 назва). — 100 пр. — [2013-6283 А] 

 УДК 658.562:622.64 

13623. Дунаєвська О. І. Моделі та методи керування багатономенклатурними 

транспортними потоками за умов невизначеності попиту та вартості транспорту-

вань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.03 

"Системи та процеси керування" / Дунаєвська Ольга Ігорівна ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-5074 А] УДК 658.788 

13624. Жарова А. Р. Формування маркетингової стратегії виноградарсько-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Жарова Аміна Римасівна ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т, [Півд. філ. Нац. ун-ту 

біоресурсів і природокористування України "Крим. агротехнол. ун-т" Кабінету 

Міністрів України]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-5077 А] УДК 658.8:[663.2:634.8 

13625. Жук Т. В. Фінансове управління інноваційним розвитком підприємств 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Жук Тетяна Віталіївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 

К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-5783 А]

 УДК 658.15 

13626. Замлинська О. В. Маркетингова стратегія зростання машинобудівних 

підприємств-виробників ліфтового обладнання : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

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

Володимирівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2013. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 120 пр. — [2013-5925 А] УДК 658.8:621.876 

13627. Карвацький М. В. Економічні інструменти балансування інтересів ак-

ціонерів у системі корпоративного управління промисловими підприємствами : ав-

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

та упр. п-вами" / Карвацький Максим Володимирович ; Буковин. держ. фін.-екон. ун-т. 

— Чернівці, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 150 пр. — 

[2013-4693 А] УДК 658.114.3 
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13628. Корнійко Я. Р. Організаційно-економічний механізм формування муль-

тимодального транспортно-логістичного центру : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Русланівна ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Са-

гайдачного. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-3892 А] УДК 658.788 

13629. Кравчук І. А. Управління маркетингом підприємств харчової промис-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Кравчук Ігор Анатолійович ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-5119 А] 

 УДК 658.8:664 

13630. Лозинський В. Т. Організаційно-економічний механізм активізації про-

дажу товарів у системі дистрибуції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лозинський Василь Тара-

сович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2013. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2013-4130 А]

 УДК 658.84+339.187.2 

13631. Нагайчук В. В. Управління якістю прибутку на підприємствах спирто-

вої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нагайчук Вікторія Валеріївна ; М-во 

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

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2013-4707 А] 

 УДК 658.155:663.5 

13632. Осетрова О. П. Управління виробничо-господарською діяльністю мо-

локопереробних підприємств на основі вартісної оцінки : автореф. дис. на здобуття 

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

Олена Петрівна ; Чернігів. держ. технол. ун-т, [Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 

економіки" Нац. акад. аграр. наук України]. — Чернігів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-5192 А] 

 УДК 658.5:637.1 

13633. Портянко Т. М. Розробка інструментарію та методики оцінки контро-

лю якості на фармацевтичному підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. за-

безп." / Портянко Тетяна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Чер-

кас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3913 А] 

 УДК 658.56:615 

13634. Ровенська В. В. Механізм формування та використання трудового по-

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

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ровенська Вікторія Вяче-

славівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. 

обл.), 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 120 пр. — [2013-

4712 А] УДК 658.3:331.101.26 

13635. Романчик Т. В. Розвиток методичного інструментарію управління кон-

курентоспроможністю продукції промислового підприємства : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
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Романчик Тетяна Володимирівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградсько-

го, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 130 пр. — [2013-4221 А] УДК 658.5 

13636. Станкевич О. А. Моделі та інформаційна технологія стратегічного 

управління логістикою дистриб'юції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Станкевич Олександр Анатолійо-

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

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-6258 А] УДК 658.7 

13637. Теленчук В. С. Управління організаційними інноваціями на під-

приємствах м'ясопереробної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Теленчук Вікторія 

Сергіївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. 

ун-т. — Житомир, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-5257 А] УДК 658.589:637.5 

13638. Темченко Г. В. Організаційно-економічне забезпечення ефективного 

використання енергоресурсів на гірничорудних підприємствах : автореф. дис. на 

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

Темченко Ганна Володимирівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4983 А] 

 УДК 658.26:622.012 

13639. Терехов Д. С. Інформаційні системи та технології в управлінні під-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Терехов Дмитро Сергійович ; Хмельниц. нац. ун-т. — 

Хмельницький, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-5744 А] УДК 658:004 

13640. Федоренко О. В. Формування цільового потенціалу підприємств ма-

шинобудівної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Федоренко Ольга Володимирівна ; 

Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — 

Кременчук (Полтав. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). 

— 120 пр. — [2013-5370 А] УДК 658:621 

13641. Фоменко А. О. Оцінювання гнучкості інноваційного розвитку підприємст-

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

номіка та упр. п-вами" / Фоменко Анастасія Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Приазов. держ. техн. ун-т", [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Маріу-

поль (Донец. обл.), 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 120 пр. — [2013-4278 А] УДК 658.589 

13642. Цікановська Н. А. Механізм забезпечення фінансової безпеки недер-

жавних пенсійних фондів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Цікановська Наталія Анатоліївна ; Ун-т 

банк. справи Нац. банку України. — К., 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(26 назв). — 100 пр. — [2013-4292 А] УДК 658.15:[061.27:364.35 

13643. Черненко В. І. Удосконалення лізингу як методу оновлення основних 

фондів будівельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Черненко Віталій Ігорович ; Київ. 

нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-4297 А] УДК 658.91:69 
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13644. Шамілєва Е. Е. Використання трудового потенціалу в контексті забез-

печення вигід підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шамілєва Ельвина Ескендерівна ; 

Херсон. нац. техн. ун-т, [ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — Херсон, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2013-4634 А]

 УДК 658.3 

13645. Шаркаді М. М. Формування оцінки конкурентоспроможності підприємст-

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

номіка та упр. п-вами" / Шаркаді Маріанна Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Уж-

город. нац. ун-т". — Ужгород, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4304 А] УДК 658:005.332.4 

13646. Яременко С. С. Управління маркетинговою комунікаційною діяльністю 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Яременко Світлана Степанівна ; 

Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-4469 А] 

 УДК 658.8:621 

13647. Ярмоленко Ю. О. Маркетингове забезпечення підприємств туристич-

но-рекреаційної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ярмоленко Юлія Олександрівна ; ПВНЗ 

"Європ. ун-т". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 

120 пр. — [2013-4471 А] УДК 658.8:338.486.2 

13648. Ярмолка В. М. Маркетингове управління посередницькими туристич-

ними підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ярмолка Вікторія Михайлівна ; ПВНЗ 

"Європ. ун-т". — К., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 120 пр. — 

[2013-4472 А] УДК 658.8:338.486.3 

66 Хiмiчна технологiя. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузi 

66.0 Хімічна технологія загалом 

На ступінь доктора 

13649. Білецький Е. В. Закономірності реодинаміки та теплообміну ненью-

тонівських рідин у каналах хіміко-технологічного обладнання : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. 

технології" / Білецький Едуард Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Харків. 

політехн. ін-т". — Х., 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—34 (58 назв). — 130 пр. 

— [2013-5764 А] УДК 66.045 

На ступінь кандидата 

13650. Гармаш Б. К. Технологія каталізатора середньотемпературної конверсії 

карбон (ІІ) оксиду водяною парою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин"  / Гармаш Богдан 

Костянтинович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Укр. держ. акад. залізн. 

трансп.]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-5429 А] УДК 66.097.3 

13651. Демідова Ю. Є. Теоретичні й експериментальні дослідження процесів 

електрокоагуляції та кавітації при переробці вуглеводневмісних стоків : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладн. 

хім. технології" / Демідова Юлія Євгенівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 

— Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2013-3934 А] УДК 66.023.2 

13652. Микичак Б. М. Закономірності фільтраційного сушіння лущеного бе-

резового шпону у пакеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.06 "Технологія деревооброб., виготовлення меблів та виробів з дереви-

ни" / Микичак Борис Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т 

України". — Львів, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2013-4155 А] 

 УДК 66.047.7 

13653. Педченко М. М. Теоретичні та експериментальні дослідження процесу 

гідратоутворення вуглеводневих газів у реакторах струминного типу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. 

технології" / Педченко Михайло Михайлович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 

[Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-3906 А] УДК 66.07 

13654. Ращепкін В. А. Процеси уловлення дрібних частинок леткої золи у зо-

ловловлювачах ТЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Ращепкін Владислав 

Анатолійович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики, [Ін-т вугіл. енерготехнологій]. — 

К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5665 А]

 УДК 66.074.2 

13655. Яровий І. І. Розробка стрічкової установки для зневоднення рослинної 

сировини електромагнітним полем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / 

Яровий Ігор Іванович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2013. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 120 пр. — [2013-6034 А] 

 УДК 66.047.4/.6.086.2-035.2 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 

13656. Архипова В. В. Отримання модифікованого карбонату кальцію для 

полімерних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Архипова Вікторія Вікторівна ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2013. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6123 А]

 УДК 661.842:678.7 

13657. Басіста О. М. Технології кислотного розчинення лангбейнітового кон-

центрату з переробленням розчинів у калімагнезію і діамофос : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.01 "Технологія неорганіч. ре-

човин" / Басіста Ольга Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", 

[Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(10 назв). — 125 пр. — [2013-5014 А] УДК 661.832 

13658. Межиброцький В. П. Удосконалення технології N, N'-дитіодиморфо-

ліну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.04 

"Технологія продуктів органіч. синтезу" / Межиброцький Василь Петрович ; Нац. ун-т 
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"Львів. політехніка", [ПАТ "З-д тонкого органіч. синтезу "Барва"]. — Львів, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-5337 А] 

 УДК 661.717+661.719.2 

13659. Полєвода Ю. А. Інтенсифікація первинного очищення гліцерину 

вібровідцентровими засобами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / 

Полєвода Юрій Алікович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5721 А] УДК 661.188.1 

13660. Реутський В. В. Інтенсифікація гомогенно-каталітичного окиснення етил-

бензолу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.04 

"Технологія продуктів органіч. синтезу" / Реутський Володимир Вікторович ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5353 А] 

 УДК 661.727.8+661.729 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь кандидата 

13661. Головко М. Б. Вплив елементного та петрографічного складів вугілля і 

шихт на вихід основних продуктів коксування : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. 

матеріалів" / Головко Марина Борисівна ; Держ. агентство України з упр. держ. 

корпорат. правами та майном, Держ. п-во "Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН)". — 

Х., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2013-4650 А] УДК 662.749.2 

13662. Шматок О. І. Інтенсифікація теплотехнологічних процесів при вироб-

ництві біодизельного палива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Шматок Олексій 

Іванович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 21—22 (10 назв). — 110 пр. — [2013-5392 А] УДК 662.758 

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова промисловість 

На ступінь доктора 

13663. Бут С. А. Оптимізація взаємодії матеріальних та енергетичних потоків у 

виробництвах солодів і пива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Бут 

Сергій Анатолійович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 41 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (49 назв). — 150 пр. — [2013-3926 А] 

 УДК 663.4 

13664. Верещинський О. П. Наукові основи і практика підвищення ефектив-

ності сортових хлібопекарських помелів пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.02 "Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів і 

комбікормів, олійн. та луб'ян. культур" / Верещинський Олександр Павлович ; Нац. 

ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32 

(33 назви). — 150 пр. — [2013-5419 А] УДК 664.641.12 

13665. Кишенько І. І. Теорія моделювання складу солених м'ясних виробів з 

використанням багатофункціональних розсільних колоїдних систем : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. 
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продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Кишенько Ірина Іванівна ; Нац. ун-т харч. 

технологій. — К., 2013. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—42 (46 назв). — 100 пр. 

— [2013-5701 А] УДК 664.922 

13666. Остроухова О. В. Створення методології управління якістю виноград-

них вин з використанням ферментативного каталізу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукр. речовин та продуктів 

бродіння" / Остроухова Олена Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. ін-т 

винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 

(87 назв). — 120 пр. — [2013-5507 А] УДК 663.25.031.15 

13667. Петрова Ж. О. Створення енергоефективних теплотехнологій вироб-

ництва функціональних харчових порошків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / 

Петрова Жанна Олександрівна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 2013. — 

41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (62 назви). — 150 пр. — [2013-3908 А] 

 УДК 664.8.047.012.3 

13668. Поліщук Г. Є. Формування складних дисперсних систем молочного 

морозива з натуральними компонентами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з гід-

робіонтів" / Поліщук Галина Євгеніївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 

48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—45 (75 назв). — 120 пр. — [2013-5722 А] 

 УДК 663.674 

На ступінь кандидата 

13669. Бадрук В. В. Раціональне використання цукрозамінників нового по-

коління при виробництві маршмелоу спеціального призначення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Технологія хлібопекар. 

продуктів, кондитер. виробів та харч. концентратів" / Бадрук Вадим Володимиро-

вич ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(20 назв). — 130 пр. — [2013-5404 А] УДК 664.14 

13670. Братюк Д. В. Удосконалення технології очищення дифузійного соку із 

застосуванням додаткових хімічних реагентів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукр. речовин та продуктів 

бродіння" / Братюк Дмитро Володимирович ; Нац. ун-т харч. технологій, [ДНУ "Укр. 

НДІ цукр. пром-сті" М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5890 А] 

 УДК 664.1.038 

13671. Брославцева І. В. Удосконалення процесу формування готової продук-

ції в технології сортового помелу пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.02 "Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів і ком-

бікормів, олійн. та луб'ян. культур" / Брославцева Ірина Володимирівна ; Одес. нац. 

акад. харч. технологій. — Одеса, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-5891 А] УДК 664.715-11 

13672. Всеволодов О. М. Обґрунтування режимів миття харчової рослинної 

сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 

"Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Всеволодов Олександр Ми-

колайович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-5615 А] 

 УДК 664.1.031 
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13673. Григоренко А. М. Технологія желейних і збивних напівфабрикатів на 

основі драглеутворювачів білково-полісахаридної природи та їх використання в кон-

дитерських виробах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.01 "Технологія хлібопекар. продуктів, кондитер. виробів та харч. 

концентратів" / Григоренко Анжеліка Миколаївна ; Харків. держ. ун-т харчування та 

торгівлі. — Х., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 120 пр. — 

[2013-4019 А] УДК 664.144 

13674. Дабіжа Н. О. Інтенсифікація процесу конвективного сушіння термо-

лабільних матеріалів до низького залишкового вологовмісту : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. 

теплоенергетика" / Дабіжа Наталія Олександрівна ; НАН України, Ін-т техн. теп-

лофізики. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 110 пр. 

— [2013-5065 А] УДК 664.8.047 

13675. Добоній І. В. Удосконалення технології вермутів з використанням си-

ровини Закарпатського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.18.05 "Технологія цукр. речовин та продуктів бродіння" / Добоній 

Інна Василівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 120 пр. — [2013-5692 А] 

 УДК 663.837.5(477.87) 

13676. Запотоцька О. В. Коекструзійні продукти підвищеної харчової 

цінності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 

"Технологія хлібопекар. продуктів, кондитер. виробів та харч. концентратів" / Запо-

тоцька Олена Василівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 21 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 130 пр. — [2013-4052 А] 

 УДК 664.696 

13677. Калайда К. В. Формування та збереженість споживної цінності плодів 

актинідії та продуктів їхньої переробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.15 "Первин. оброб. продуктів рослинництва" / Калайда 

Катерина Василівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природоко-

ристування України, [Уман. нац. ун-т садівництва М-ва аграр. політики та продо-

вольства України]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 120 пр. — [2013-5790 А] 

 УДК 664.8:634.7 

13678. Касян І. М. Удосконалення технології зберігання цукрових буряків 

шляхом застосування ефективних дезінфектантів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукр. речовин та продуктів 

бродіння" / Касян Ірина Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 130 пр. — [2013-4074 А] 

 УДК 664.1.012 

13679. Ковальов М. О. Розробка технології сортового помелу пшениці з вико-

ристанням процесу лущення зерна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.02 "Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів і комбікормів, 

олійн. та луб'ян. культур" / Ковальов Михайло Олександрович ; Одес. нац. акад. 

харч. технологій. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). 

— 100 пр. — [2013-5934 А] УДК 664.71-11:664.726 

13680. Красуля О. О. Технологія ферментованих напоїв з харчовими волокна-

ми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Тех-
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нологія цукр. речовин та продуктів бродіння" / Красуля Олена Олександрівна ; Нац. 

ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(23 назви). — 120 пр. — [2013-5585 А] УДК 663.86:637.344 

13681. Малишев В. О. Розроблення способів декальцинації соку другої са-

турації кліноптилолітами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.18.05 "Технологія цукр. речовин та продуктів бродіння" / Малишев Віктор 

Олександрович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Укр. НДІ цукр. пром-сті М-ва аграр. 

політики та продовольства України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5953 А] УДК 664.1.037 

13682. Матенчук Л. Ю. Якість овочево-фруктових соків і пюре залежно від 

умов отримання та зберігання сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.15 "Первин. оброб. продуктів рослинництва" / Матен-

чук Людмила Юріївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України, [Уман. нац. ун-т садівництва М-ва аграр. політики та продо-

вольства України]. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-6304 А] УДК 664.857.036.522 

13683. Молодницька О. М. Удосконалення технології очищення густих на-

півпродуктів цукрового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукр. речовин та продуктів бродіння" / Мо-

лодницька Олена Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій, [ДНУ "Укр. НДІ цукр. 

пром-сті" М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 130 пр. — [2013-4159 А] 

 УДК 664.1.037 

13684. Новак Л. Л. Хіміко-технологічна придатність плодів яблуні у зв'язку з 

їхнім короткотерміновим зберіганням для виробництва соків : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.15 "Первин. оброб. продуктів рос-

линництва" / Новак Лариса Леонідівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоре-

сурсів і природокористування України, [Уман. нац. ун-т садівництва М-ва аграр. 

політики та продовольства України]. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2013-6306 А] 

 УДК 663.316:664.8.037.1 

13685. Петрікей Р. В. Удосконалення процесу сатурації та розробка обладнан-

ня для насичення напоїв діоксидом вуглецю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. 

вир-в" / Петрікей Руслан Володимирович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 110 пр. — [2013-5880 А]

 УДК 663.8.05 

13686. Побережець В. І. Удосконалення технології плодово-ягідних медових 

вин підвищеної біологічної цінності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукр. речовин та продуктів бродіння" / По-

бережець Віктор Іванович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Уман. нац. ун-т садівництва 

М-ва аграр. політики України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 120 пр. — [2013-5720 А] УДК 663.39.03 

13687. Полудненко О. О. Удосконалення технології підготовки зерна пшениці 

до хлібопекарських помелів шляхом пневмоімпульсної обробки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.02 "Технологія зерн., боб., круп'ян. 

продуктів і комбікормів, олійн. та луб'ян. культур" / Полудненко Олена Олек-
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сандрівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Васи-

ленка М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2013. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 130 пр. — [2013-4422 А] УДК 664.727 

665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли 

На ступінь кандидата 

13688. Кривда В. І. Підвищення ефективності установки первинної переробки 

нафти шляхом удосконалення структури обладнання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоустановки" / 

Кривда Вікторія Ігорівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5641 А] 

 УДК 665.63.03-93 

13689. Курбатова М. В. Розроблення бентонітових мастил для важконаванта-

жених вузлів тертя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / Курбатова Марія Во-

лодимирівна ; Нац. авіац. ун-т, [ДП "Укр. НДІ нафтоперероб. пром-сті "МАСМА" М-

ва енергетики та вуг. пром-ті України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (20 назв). — 120 пр. — [2013-6229 А] УДК 665.765 

13690. Мазур О. В. Удосконалення технології підготовки соняшникової маку-

хи до видобування олії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.06 "Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-космет. продуктів" / Мазур 

Олена Валеріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Укр. НДІ олій та жирів, 

Нац. акад. аграр. наук України]. — Х., 2013. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-5871 А] УДК 665.117.03 

13691. Петік І. П. Технологія лужної нейтралізації жирів в системі вода-глі-

церин-етанол : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.06 

"Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-космет. продуктів" / Петік Ігор Пав-

лович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Укр. НДІ олій та жирів, Нац. акад. 

аграр. наук України]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). 

— 100 пр. — [2013-5879 А] УДК 665.12 

666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість  

в'яжучих. Цемент і бетон 

На ступінь доктора 

13692. Нестеренко М. П. Синтез вібраційних установок з просторовими коли-

ваннями для формування залізобетонних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і кон-

струкцій" / Нестеренко Микола Петрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Полтав. 

нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — К., 2013. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 28—34 (72 назви). — 150 пр. — [2013-4179 А] 

 УДК 666.97.033.16 

13693. Сальник В. Г. Фізико-хімічні фактори структуроутворення та інтен-

сифікації лиття виробів з будівельного фарфору : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / 

Сальник Валерій Григорович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 

2013. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (47 назв). — 100 пр. — [2013-6190 А]

 УДК 666.596 
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13694. Якимечко Я. Б. Фізико-хімічні та технологічні засади підвищення 

ефективності використання негашеного вапна у композиційних в'яжучих системах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія 

тугоплав. неметал. матеріалів" / Якимечко Ярослав Богданович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (60 назв). — 

100 пр. — [2013-6029 А] УДК 666.924 

На ступінь кандидата 

13695. Барсова З. В. В'яжучі композиційні матеріали на основі гексафериту та 

алюмінатів барію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Барсова Зоя Валеріївна ; Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Укр. інж.-пед. акад.]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 13—17 (31 назва). — 100 пр. — [2013-5603 А] 

 УДК 666.9.091 

13696. Курякін М. О. Легко- та самоочисні кальційборосилікатні склокомпо-

зиційні покриття для побутового нагрівального обладнання : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. 

матеріалів" / Курякін Микола Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 

— Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-4112 А] УДК 666.293:683.9 

13697. Міхеєнко Л. О. Склокристалічні фільтруючі матеріали на основі сис-

теми R2O—RO—AI2O3—B2O3—SiO2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Міхеєнко 

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

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (27 назв). — 100 пр. — [2013-6174 А] 

 УДК 666.189.24 

13698. Рищенко О. С. Мулітокорундові вогнетриви на основі системи CaO – 

FeO – AI2O3 – SiO2 для позапічної обробки сталі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / 

Рищенко Олександр Сергійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 

2013. — 23 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — 

[2013-4219 А] УДК 666.762 

13699. Чорна І. В. Композиційні в'яжучі, бетони і розчини з використанням 

пилу-виносу клінкеровипалювальних печей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Чорна Ірина Василівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — 

Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-4633 А] УДК 666.97 

667 Лакофарбова промисловість 

На ступінь доктора 

13700. Дзіняк Б. О. Наукові основи і технологія коолігомерів з побічних про-

дуктів піролізу вуглеводнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / Дзіняк Богдан Остапович ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 

(51 назва). — 100 пр. — [2013-4512 А] 

 УДК 667.621.6+678.74.08 
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669 Металургія. Метали та сплави 

13701. Мушегян В. О. Теорія і практика електронно-променевої плавки кон-

центрату молібдену та переробки зливків у напівфабрикати : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. ме-

талів та спец. сплавів" / Мушегян Вагінак Оганесович ; НАН України, Фіз.-технол. 

ін-т металів та сплавів, [НТК "Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН 

України"]. — К., 2013. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—29 (25 назв). — 100 пр. 

— [2013-5178 А] УДК 669.187.52 

13702. Сігарьов Є. М. Наукове обґрунтування та розробка комплексної енер-

гоефективної технології конвертерного виробництва залізовуглецевого напівпродукту : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія 

чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Сігарьов Євген Миколайович ; Нац. 

металург. акад. України, [Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 

2013. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—39 (51 назва). — 100 пр. — [2013-5989 А]

 УДК 669.184.015.2:669.11 

13703. Узлов К. І. Наукові основи формування структури, механічних та 

експлуатаційних властивостей залізовуглецевих сплавів залізничного призначення 

при зсувно-дифузійній перекристалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. та терміч. оброб. металів" / Узлов Костянтин 

Іванович ; Нац. металург. акад. України, [Ін-т чор. металургії ім. З. І. Некрасова НАН 

України]. — Дніпропетровськ, 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 

(73 назви). — 120 пр. — [2013-5266 А] УДК 669.017 

13704. Фірстов Г. С. Фізичні засади створення високотемпературних сплавів з 

ефектом пам'яті форми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.13 "Фізика металів" / Фірстов Георгій Сергійович ; НАН України, Ін-т 

металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 26—31. — 100 пр. — [2013-4277 А] 

 УДК 669.017.3 

На ступінь кандидата 

13705. Голубенко Т. М. Удосконалення режимів термічної обробки прокату з 

хромомолібденової сталі для відповідальних автомобільних деталей : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. та терміч. 

оброб. металів" / Голубенко Тетяна Миколаївна ; Ін-т чор. металургії ім. З. І. Некра-

сова НАН України. — Дніпропетровськ, 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 150 пр. — [2013-6136 А] 

 УДК 669-122:621.785]:629.3.02 

13706. Іванченко Л. В. Технологія комплексного перероблення поліміне-

ральних руд Прикарпаття методом сульфатного вилуговування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. 

речовин" / Іванченко Лілія Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-

технол. ун-т", [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2013. — 26 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (15 назв). — 100 пр. — [2013-5312 А] 

 УДК 669.052.095.26 

13707. Кисляков В. Г. Удосконалювання технологічних основ підготовки ча-

вуну до виплавки низькосірчастої киснево-конвертерної сталі : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. 
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металів та спец. сплавів" / Кисляков Володимир Геннадійович ; НАН України, Ін-т 

чор. металургії ім. З. І. Некрасова. — Дніпропетровськ, 2013. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 130 пр. — [2013-6225 А] 

 УДК 669.162.267.6 

13708. Косорукова Т. О. Фазові перетворення в сплавах системи Co-Ni-Zr : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. 

та терміч. оброб. металів" / Косорукова Тетяна Олександрівна ; НАН України, Ін-т 

металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 

100 пр. — [2013-4531 А] УДК 669.2.017.03 

13709. Левицька Т. О. Удосконалення властивостей шлакоутворюючих сумі-

шей з метою підвищення якості безперервнолитої заготовки : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. ме-

талів та спец. сплавів" / Левицька Тетяна Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2013. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (32 назви). — 100 пр. — [2013-6160 А] 

 УДК 669.046.58 

13710. Лупінос С. М. Удосконалення технології отримання хлормагнієвих 

розплавів з карбонату магнію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Лупінос 

Сергій Михайлович ; Запоріз. держ. інж. акад. — Запоріжжя, 2013. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2013-6078 А] 

 УДК 669.721.05 

13711. Підкова В. Я. Підвищення експлуатаційних властивостей нагрівних 

елементів синтезування наноструктурованих функціонально-градієнтних шарів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Мета-

лознав. та терміч. оброб. металів" / Підкова Василь Ярославович ; НАН України, 

Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2013-6311 А] 

 УДК 669.04 

13712. Пікулін О. М. Електронно-променеве оплавлення поверхні зливків ти-

танових сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Пікулін Олександр 

Миколайович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — К., 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 120 пр. — [2013-4749 А] 

 УДК 669.187.52 

13713. Сліпченко В. М. Вплив Ag і Ta та технологічних чинників на структуру 

і властивості сплавів з пам'яттю форми на основі Ti-Ni : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. та терміч. оброб. 

металів" / Сліпченко Вікторія Миколаївна ; НАН України, Ін-т металофізики 

ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 

100 пр. — [2013-4238 А] УДК 669.017.3:621.78 

13714. Сусло Н. В. Наукове обґрунтування та технологічні основи лиття куль з 

модифікованого дисперсними брикетованими матеріалами чавуну для підвищення їх 

експлуатаційних властивостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Сусло Наталія Валеріївна ; Нац. металург. 

акад. України. — Дніпропетровськ, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2013-5742 А] 

 УДК 669.162.275.1.018 
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13715. Шимко В. І. Удосконалення режимів термічної обробки сталей і ча-

вунів з застосуванням охолоджування в сипкому графіті : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. та терміч. оброб. 

металів" / Шимко Володимир Ігорович ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — 

Краматорськ (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-5388 А] УДК 669.1.04 

13716. Щерецький В. О. Технологія одержання комплексно армованих 

алюмоматричних матеріалів триботехнічного призначення : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Щерецький Воло-

димир Олександрович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. — К., 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 120 пр. — [2013-4317 А] 

 УДК 669.15-194 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла.  

Легка промисловість загалом 

На ступінь доктора 

13717. Бойченко О. В. Моделі і методи підвищення стійкості інформаційної 

системи спеціального призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Бойченко Олег Валерійович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2013. — 39 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 32—36 (60 назв). — 100 пр. — [2013-4327 А] 

 УДК 681.518.3 

13718. Грішин І. Ю. Теоретико-методологічні основи автоматизації керування 

статистичними вимірювальними інформаційними комплексами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів 

керування" / Грішин Ігор Юрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", 

[Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та 

спорту Автоном. Республіки Крим"]. — К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 28—33 (49 назв). — 120 пр. — [2013-5690 А] УДК 681.518 

13719. Зацерковний В. І. Моделі, методи та програмно-технічні засоби геоін-

формаційної підтримки прийняття рішень у системах управління територіями : авто-

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

логії" / Зацерковний Віталій Іванович ; НАН України, Ін-т пробл. мат. машин і си-

стем, [Чернігів. держ. ін-т економіки і упр.]. — К., 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 31—37 (60 назв). — 100 пр. — [2013-4775 А] УДК 681.518.3 

13720. Карван С. А. Наукові основи розробки універсальних мийних ком-

позицій для хімічного чищення текстильних матеріалів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. 

і трикотаж. виробів" / Карван Світлана Анатоліївна ; Херсон. нац. техн. ун-т, 

[Хмельниц. нац. ун-т]. — Херсон, 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41 

(49 назв). — 120 пр. — [2013-6152 А] УДК 677.07:661.18 

13721. Клевцов К. М. Розвиток наукових основ ресурсозберігаючих техноло-

гій комплексної переробки луб'яних культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.02 "Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів і 

комбікормів, олійн. та луб'ян. культур" / Клевцов Костянтин Миколайович ; Херсон. 

нац. техн. ун-т. — Херсон, 2013. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—40 (51 назва). 

— 120 пр. — [2013-4077 А] УДК 677.11.02 
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13722. Нестерова Л. О. Фізико-хімічні основи фарбування бавовняних текс-

тильних матеріалів, підготовлених низькотемпературними способами : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.19 "Технологія текстил. ма-

теріалів, швейн. і трикотаж. виробів" / Нестерова Лідія Олександрівна ; Херсон. нац. 

техн. ун-т. — Херсон, 2013. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—43 (51 назва). — 

130 пр. — [2013-4180 А] УДК 677.21.074.027.4 

13723. Чабан В. В. Розвиток наукових основ проектування основов'язальних 

машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.10 

"Машини лег. пром-сті" / Чабан Віталій Васильович ; Київ. нац. ун-т технологій та 

дизайну. — К., 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (35 назв). — 100 пр. — 

[2013-4294 А] УДК 677.055 

На ступінь кандидата 

13724. Аль Джерди Орва Ахмад. Обґрунтування структури та параметрів си-

стеми керування процесом комплексної гідропневматичної дії на газонасичені ву-

гільні пласти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Аль Джерди Орва Ахмад ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-5004 А] УДК 681.523.5:622.53 

13725. Афончина Н. Б. Аберометрія оптичної системи ока методом Фуко : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.07 "Оптич. 

прилади та системи" / Афончина Наталія Борисівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2013-5010 А] УДК 681.784.3:535.313 

13726. Булах Б. В. Інфраструктура потоків задач на основі композиції грід-

сервісів для автоматизованого схемотехнічного проектування : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проек-

тув. робіт" / Булах Богдан Вікторович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 

— К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-5769 А] УДК 681.5.01+004.75 

13727. Важинський А. І. Вдосконалення методів і засобів керування елект-

ричним обладнанням комплексу вагового дозування сипких матеріалів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплек-

си та системи" / Важинський Антон Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. 

техн. ун-т". — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-5608 А] УДК 681.587.72:66.028.2 

13728. Винничук М. С. Удосконалення процесу проектування вузлів складних 

форм при виготовленні плечових виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. 

виробів" / Винничук Марія Степанівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5897 А]

 УДК 687.016 

13729. Ворончак Т. О. Основи технології коолігомеризації ненасичених ком-

понентів фракції С9 в присутності гетерогенних каталізаторів природного походжен-

ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.04 "Тех-

нологія продуктів органіч. синтезу" / Ворончак Тарас Осипович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2013-4499 А] УДК 678.08:544.478 
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13730. Герасименко К. Є. Методи функціонального тестування критичних си-

стем керування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Герасименко Костянтин Євгенович ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(8 назв). — 100 пр. — [2013-4008 А] УДК 681.51 

13731. Годлевська Х. Б. Багатоцільовий синтез інтелектуальних систем авто-

матичного керування паровими турбінами АЕС векторними методами оптимізації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Авто-

матизація процесів керування" / Годлевська Христина Борисівна ; Нац. техн. ун-т 

України "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-4564 А] УДК 681.5:621.438 

13732. Головацька Н. В. Удосконалення технології виготовлення паковань з 

гофрокартону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.01 

"Машини і процеси полігр. вир-ва" / Головацька Наталія Василівна ; Укр. акад. дру-

карства. — Львів, 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-6051 А] УДК 676.273.05 

13733. Головенко Т. М. Розроблення технології переробки стебел трести льо-

ну олійного з метою одержання нетканих матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.02 "Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів 

і комбікормів, олійн. та луб'ян. культур" / Головенко Тетяна Миколаївна ; Херсон. 

нац. техн. ун-т. — Херсон, 2013. — 30 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—26 (35 назв). 

— 100 пр. — [2013-6135 А] УДК 677.11.026.4 

13734. Демчина М. М. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень 

при виборі оптимальних режимних параметрів буріння нафтових і газових свердло-

вин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Авто-

матизація процесів керування" / Демчина Микола Миколайович ; Івано-Франків. нац. 

техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2013-4903 А] УДК 681.518:622.24 

13735. Карімі Язді Амір Ехсан. Композиційні матеріали зі зниженою горю-

чістю на основі поліамідів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. матеріалів" / Карімі Язді Амір 

Ехсан ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т"]. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-6063 А] УДК 678.746.5 

13736. Кокоячук Ю. Б. Розроблення методу проектування дитячого формено-

го одягу для молодіжних організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. ви-

робів" / Кокоячук Юлія Богданівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-5317 А] 

 УДК 687.13:687.152 

13737. Красковський О. П. Ультразвукові фазовані антенні решітки з підви-

щеною роздільною здатністю систем неруйнівного контролю виробів з металів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і 

методи контролю та визначення складу речовин" / Красковський Олександр 

Павлович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-5640 А] 

 УДК 681.518.3:681.586.48 
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13738. Красніков О. Л. Параметричний синтез регулятора впорска котлоагре-

гата ТПП-312 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 

"Автоматизація процесів керування" / Красніков Олександр Леонідович ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Ін-т приклад. математики і механіки НАН 

України]. — Донецьк, 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 100 пр. 

— [2013-4101 А] УДК 681.536.5:621.18 

13739. Кулалаєв А. В. Синтез систем управління просторовим положенням 

інформаційних каналів при оптико-електронній протидії безпілотним літальним 

апаратам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.03 

"Системи та процеси керування" / Кулалаєв Андрій Вікторович ; Нац. авіац. ун-т. — 

К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-5326 А] УДК 681.527.5 

13740. Куник О. М. Розробка технології фарбування бавовняних тканин ак-

тивними барвниками із застосуванням катіонних полімерів : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, 

швейн. і трикотаж. виробів" / Куник Олександра Миколаївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. 

— Херсон, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (20 назв). — 100 пр. — 

[2013-6159 А] УДК 677.21.074.027:678.7.047 

13741. Курка Р. Р. Обґрунтування технології виготовлення паливних гранул з 

відходів деревини твердих листяних порід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія деревооброб., виготовлення меблів та 

виробів з деревини" / Курка Роман Романович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісо-

техн. ун-т України". — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 

100 пр. — [2013-6297 А] УДК 674.8.031.1 

13742. Лис С. С. Термічне перероблення деревини у суцільному шарі в га-

зоподібне паливо для використання в теплоенергетичних установках : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та 

пром. теплоенергетика" / Лис Степан Степанович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", 

[Нац. лісотехн. ун-т України]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-4122 А] 

 УДК 674.8:662.765.1 

13743. Люта А. В. Удосконалення систем управління приводом переміщення 

електродів дугових сталеплавильних печей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Люта Анас-

тасія Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Донбас. держ. 

машинобудів. акад.]. — Донецьк, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-4137 А] 

 УДК 681.52:621.365.2 

13744. Майдан П. С. Удосконалення процесу автоматизованого складання за-

готовок верху взуття з використанням універсального пристосування : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. 

виробів і хутра" / Майдан Павло Сергійович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниць-

кий, 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2013-4139 А]

 УДК 685.34.07 

13745. Малежик П. М. Анізотропія фізико-механічних властивостей епоксид-

них систем, сформованих в магнітному полі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.19 "Фізика полімерів" / Малежик Петро Михайло-
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вич ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. 

— [2013-4140 А] УДК 678:539.3 

13746. Мєняйло-Басиста І. О. Розроблення технології переробки стебел соло-

ми льону олійного з метою одержання целюлозовмісних напівфабрикатів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.02 "Технологія зерн., 

боб., круп'ян. продуктів і комбікормів, олійн. та луб'ян. культур" / Мєняйло-Басиста 

Ірина Олександрівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2013. — 28 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—24 (28 назв). — 100 пр. — [2013-6171 А] 

 УДК 677.11.02 

13747. Мисик М. М. Підвищення ефективності роботи технологічних потоків 

механічного оброблення дерев'яних брускових заготовок : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія деревооброб., виготов-

лення меблів та виробів з деревини" / Мисик Михайло Михайлович ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-6305 А] 

 УДК 674.03 

13748. Муляров В. В. Метод і прилад контролю параметрів технічного стану 

багатозонних агрегатів з виробництва рослинної олії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення 

складу речовин" / Муляров Валентин Валерійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. по-

літехн. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 

110 пр. — [2013-4168 А] УДК 681.518.5:665.3 

13749. Надопта Т. А. Розробка методу проектування деталей верху взуття на 

основі аналітичної моделі прототипу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. виробів і хутра" / Надопта Те-

тяна Анатоліївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2013. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-4172 А] 

 УДК 685.34.016 

13750. Нассер Іяд К. М. Еволюційні методи генерації тестів для неконстант-

них несправностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Нассер Іяд К. М. ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6088 А] УДК 681.518 

13751. Онофрійчук В. І. Удосконалення пристроїв для поштучного відокрем-

лення деталей верху взуття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.05.10 "Машини лег. пром-сті" / Онофрійчук Володимир Іванович ; Київ. нац. 

ун-т технологій та дизайну, [Хмельниц. нац. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4189 А] 

 УДК 685.34.05-048.78 

13752. Паньків Х. В. Метод та система контролю зміни напружено-дефор-

мованого стану матеріалу стінок вертикальних сталевих циліндричних резервуарів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і 

методи контролю та визначення складу речовин" / Паньків Христина Василівна ; 

Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-5195 А] 

 УДК 681.518.5:621.643.8 
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13753. Перетятко Б. М. Вдосконалення технології просочування деревини ан-

типіренами на основі карбаміду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.23.06 "Технологія деревооброб., виготовлення меблів та виробів з 

деревини" / Перетятко Богдан Маркович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т 

України", [Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльн.]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-4201 А] 

 УДК 674.048 

13754. Плешко С. А. Удосконалення робочих органів механізмів в'язання круг-

лов'язальних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.05.10 "Машини лег. пром-сті" / Плешко Сергій Анатолійович ; Київ. нац. 

ун-т технологій та дизайну. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). 

— 100 пр. — [2013-3951 А] 

 УДК 677.055 

13755. Потаніна М. В. Ідентифікація моделі об'єкта керування пасажиропере-

везеннями при мультіколінеарності факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Потаніна 

Марина Вікторівна ; Севастопол. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2013-5214 А] 

 УДК 681.5.015:656.025.2 

13756. Приставський Б. І. Розроблення технології конвективного сушіння де-

ревини з використанням автономних джерел теплової енергії : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія деревооброб., 

виготовлення меблів та виробів з деревини" / Приставський Богдан Ігорович ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2013. — 16, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15. — 100 пр. — [2013-6314 А] 

 УДК 674.047 

13757. Стаценко Д. В. Удосконалення процесу формування верху взуття із 

шкіри, пом'якшеної ензимами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. виробів і хутра" / Стаценко Дмитро 

Володимирович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2013. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5995 А] 

 УДК 685.34.072:675.043.6 

13758. Томас А. О. Антифрикційні ПТФЕ-композити для експлуатації у воло-

гих середовищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. матеріалів" / Томас Алевтина Олександрів-

на ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Сум. держ. ун-т]. — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2013-6001 А] 

 УДК 678.7.02 

13759. Швед С. М. Автоматизоване управління виробництвом хліба з підсис-

темою оперативної корекції технологічних режимів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 

Швед Сергій Миколайович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 120 пр. — [2013-5380 А] 

 УДК 681.51:664.6 

13760. Щупаківський Р. Б. Закономірності термічного модифікування дере-

вини дуба у вуглекислому газі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія деревооброб., виготовлення меблів та виробів з 
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деревини" / Щупаківський Роман Богданович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. 

ун-т України". — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. 

— [2013-4318 А] УДК 674.047 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь доктора 

13761. Карапузов Є. К. Технологічні основи підвищення експлуатаційної ефек-

тивності систем гідроізоляції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Карапузов Євгеній 

Климентійович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2013. — 37 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (44 назви). — 100 пр. — [2013-4517 А] 

 УДК 691:699.82 

На ступінь кандидата 

13762. Ахмед Абдульсахіб Абдуль Амер. Продовження життєвого циклу 

міського житлового фонду і його елементів на основі удосконалення технології 

відновлювальних робіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Ахмед Абдульсахіб Аб-

дуль Амер ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт., [Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова]. — Х., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-5884 А] УДК 692.232.4 

13763. Бурлака О. О. Підвищення міцнісних і фільтраційних показників дре-

нажних труб з пористого бетону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Бурлака Олександр Олексійович ; 

Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(13 назв). — 110 пр. — [2013-6128 А] УДК 691.327:696.133.1 

13764. Васильченко Г. М. Забезпечення експлуатаційних характеристик вен-

тильованих фасадних систем з урахуванням повітропроникності обличкування та дії 

вітру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 

"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Васильченко Галина Михайлівна ; Донбас. 

нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3990 А] УДК 697.13:693.69 

13765. Говоруха І. В. Підвищення фізико-механічних властивостей компо-

зиційних матеріалів шляхом заповнення дефектних порожнин зміцнюючими речови-

нами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 

"Буд. матеріали та вироби" / Говоруха Інна Вікторівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та 

архіт. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-5774 А] УДК 691:62-419 

13766. Грабовчак В. В. Лужні золовмісні цементи та бетони на їх основі : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. ма-

теріали та вироби" / Грабовчак Валентина Валентинівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архіт. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 

130 пр. — [2013-4016 А] УДК 691.5+691.32 

13767. Забродський М. М. Системні моделі проектних розрахунків основних 

типів машин для виробництва будівельних матеріалів : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і 

конструкцій" / Забродський Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — 

К., 2013. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (22 назви). — 100 пр. — 

[2013-4050 А] УДК 69.04 

13768. Клименко М. О. Обґрунтування раціональних параметрів гравітацій-

них бетонозмішувачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструкцій" / Клименко Мико-

ла Олександрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-4078 А] 

 УДК 693.542.52 

13769. Константинов А. С. Розробка організаційно-технологічних рішень де-

монтажу будівельних конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Константи-

нов Антон Сергійович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2013-5936 А] 

 УДК 69.059 

13770. Ліщенко Г. М. Жаростійкі пінобетони з підвищеними термомеханіч-

ними властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Ліщенко Ганна Миколаївна ; Донбас. 

нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 130 пр. — [2013-5802 А] 

 УДК 691.327.333:666.974.2 

13771. Ляховецька-Токарєва М. М. Підвищення ефективності використання 

природного холоду в системах мікроклімату : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачан-

ня" / Ляховецька-Токарєва Марина Марківна ; Харків. держ. ун-т буд-ва та архіт., 

[ДВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт."]. — Х., 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6079 А] УДК 697.9 

13772. Наконечний В. А. Енерго- та ресурсозберігаючі технології в системах 

опалення та вентиляції житлових будинків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / 

Наконечний Василь Андрійович ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва, 

[Одес. держ. акад. буд-ва та архіт.]. — Сімферополь, 2013. — 25 с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 20—22 (11 назв). — 120 пр. — [2013-4174 А] 

 УДК 697.1 

13773. Олексієнко О. Б. Експлуатаційні властивості та довговічність конст-

рукцій фасадної теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 

та споруди" / Олексієнко Олена Борисівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондра-

тюка. — Полтава, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. 

— [2013-5188 А] УДК 699.866.692.232 

13774. Помазан М. Д. Удосконалення технології улаштування полегшених за-

лізобетонних перекриттів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Помазан Максим Дмит-

рович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт., [Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бе-

кетова]. — Х., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-6183 А] УДК 692.522:693.55 
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13775. Сахновська С. О. Прогнозування енергоефективності великоблочних 

житлових будинків на основі раціональної теплоізоляції огороджень : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, 

будівлі та споруди" / Сахновська Світлана Олексіївна ; Донбас. нац. акад. буд-ва і 

архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2013-4429 А] УДК 697.13 

13776. Скребнєва С. М. Ефективні енергозберігаючі огороджувальні конст-

рукції житлових будинків і споруд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Скребнєва Світ-
лана Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2013-4627 А] УДК 699.086 

13777. Скрипник О. С. Підвищення адгезійної та когезійної міцності акрило-

вих клеїв для з'єднання бетонних та залізобетонних елементів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / 
Скрипник Олена Сергіївна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт., [Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Х., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5733 А] УДК 691.58 

13778. Спільник Н. В. Використання граншлаків від виробництва силікомар-
ганцю в будівництві з дотриманням норм екологічної безпеки : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Спільник 

Наталія Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та ар-

хіт.". — Дніпропетровськ, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—
18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-5992 А] УДК 691.322:504.5 

13779. Супряга А. В. Розробка активатора тарілчасто-валкового типу для тех-

нологічних комплексів по виробництву цегли : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і кон-

струкцій" / Супряга Андрій Вікторович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 
2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 110 пр. — [2013-5741 А] 

 УДК 691.41/.43 

13780. Фесенко О. А. Прогресуюче руйнування багатоповерхових залізобе-

тонних будівель внаслідок пожежі після землетрусу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 

Фесенко Олег Анатолійович ; 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. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2013-4275 А] 

 УДК 69.059.28:614.841.23 
13781. Червенко Є. М. Модифіковані гіпсоцементнопуцоланові в'яжучі речо-

вини та будівельні розчини для архітектурного декору екстер'єрів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / 

Червенко Євгеній Миколайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-4296 А]

 УДК 691.5 

13782. Чернов І. С. Вибір ефективних моделей зведення житлових будівель 

при фінансової ситуації, що змінюється : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Чернов 

Ігор Станіславович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — В анот. зазначено назву: Вибір ефективних моделей зведення житлових 

будівель в умовах фінансової ситуації, що змінюється. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 

100 пр. — [2013-4632 А] УДК 69.05 
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7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

7.0 Теорія та філософія мистецтва 

На ступінь доктора 

13783. Северинова М. Ю. Архетипи в культурі у проекції на творчість су-

часних українських композиторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра ми-

стецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Северинова Марина 

Юріївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — 

К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 32—34 (28 назв). — 100 пр. — [2013-6106 А] 

 УДК 7.01:78.071.1(477) 

На ступінь кандидата 

13784. Хлистун О. С. Традиційні різдвяно-новорічні свята українців у су-

часних мистецьких проекціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-

тецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Хлистун Олена Сергіїв-

на ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2013. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2013-5373 А] 

 УДК 7.01:398.332.4(=161.2) 

719 Охорона сільських та міських історичних  

і культурних пам'яток загалом 

На ступінь кандидата 

13785. Касап Ж. Б. Розвиток пам'яткоохоронної та музейної справи на Поділлі 

(середина ХІХ — початок 40-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Касап Жанна Борисівна ; Кам'я-

нець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 

2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-

5094 А] УДК 719+069](477.43/.44)"18/19" 

72 Архітектура 

На ступінь доктора 

13786. Лінда С. М. Історизм у розвитку архітектури : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / 

Лінда Світлана Миколаївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 34 с., 

[5] арк. табл. : іл. — Бібліогр.: с. 25—32 (78 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2013-5710 А] УДК 72.01(091) 

13787. Шевцова Г. В. Ґенеза української дерев'яної церкви : (витоки, принци-

пи архітектур. формотворення, світ. контекст) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Шев-

цова Галина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 38 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 27—30 (38 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-5551 А] 

 УДК 726.7.03 

На ступінь кандидата 

13788. Гнат Г. О. Формування планувальної структури квартир соціального і 

доступного житла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 
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18.00.02 "Архіт. будівель та споруд" / Гнат Галина Олександрівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-5854 А] УДК 728.1:365.264 

13789. Єрещенко О. Г. Принципи формування інтер'єру клубних будівель ра-

дянського періоду : (на прикл. схід. регіону України) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток ар-

хіт." / Єрещенко Олександра Григорівна ; М-во культури України, Нац. акад. обра-

зотвор. мистецтва і архіт. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

130 пр. — [2013-6220 А] УДК 725.1.012.8:79(477.52/.6) 

13790. Меженна Н. Ю. Архітектурно-художня організація фасадів нових бу-

динків в історичній забудові міст України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Меженна 

Наталія Юріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5490 А] 

 УДК 721.021:711.4(477) 

13791. Міхеєнко К. М. Метрологічні закономірності сакральної архітектури 

Чернігова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 

"Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Міхеєнко Катерина Миколаївна ; М-во 

культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архіт. — К., 2013. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 130 пр. — [2013-6236 А] 

 УДК 726.013(477.51-25) 

13792. Піняжко Т. О. Архітектура фортифікацій Галичини середини ХІХ сто-

ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія 

архіт., реставрація пам'яток архіт." / Піняжко Тарас Олегович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. 

— [2013-6098 А] УДК 725.1:623.1](477.83/.86)"18" 

13793. Польщікова Н. В. Розвиток і принципи становлення східнослов'янської 

архітектури : (від пізнього палеоліту до епохи Київ. Русі) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток 

архіт." / Польщікова Надія Володимирівна ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт., [Одес. 

держ. акад. буд-ва та архіт.]. — Макіївка (Донец. обл.), 2013. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4751 А] 

 УДК 72.031.4(632.7/653" 

73/76 Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво 

На ступінь кандидата 

13794. Алєксєєнко Т. А. Естетичні модифікації тілесності в мистецтві : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / 

Алєксєєнко Тетяна Анатоліївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Лу-

ганськ, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5003 А]

 УДК 75.01:111.852 

13795. Георгієва О. С. Українські народні традиції як складова дизайну ін-

тер'єрів сучасного індивідуального житла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.07 "Дизайн" / Георгієва Олена Сергіївна ; М-во 

культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, [Київ. нац. ун-т буд-ва і ар-

хіт.]. — К., 2013. — 19 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-4007 А] УДК 747:643.53:39(=161.2) 
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78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь кандидата 

13796. Гадецька Г. М. Бальні танці як явище культури романтизму в творчій 

біографії М. І. Глінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Гадецька Ганна Миколаївна ; М-

во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-3886 А] 

 УДК 78.071.1(470+571)(092):793.33 

13797. Гаргай О. М. Індивідуально-авторські моделі скрипкової мініатюри у 

творчості композиторів Західної України (кінець ХІХ — 70-ті роки ХХ ст.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав.  : спец. 17.00.03 "Муз. ми-

стецтво" / Гаргай Оксана Миронівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. 

ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — 

[2013-5051 А] 

 УДК 780.8:780.614.331](477.8) 

13798. Денисенко Я. О. Гобойне мистецтво України в контексті європейських 

традицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Денисенко Ярина Олександрівна ; НАН України, 

Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2013. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 150 пр. — [2013-5066 А] 

 УДК 78.03:780.644.1](477) 

13799. Литвинець Т. А. Сучасне домрове виконавство: аспекти вдосконалення 

професійної майстерності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Литвинець Таміла Анатоліївна ; М-во куль-

тури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-5331 А] 

 УДК 780.616.1.02 

13800. Лютько Л. В. Оперна творчість Енгельберта Хумпердінка: жанрово-

драматургічні рішення, специфіка втілення національних традицій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 

Лютько Любов Вікторівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай-

ковського. — К., 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2013-5950 А]

 УДК 782.1.071.1(430) 

13801. Марач О. М. Академічне хорове мистецтво у соціокультурному кон-

тинуумі західного регіону України періоду Незалежності : (на прикл. Волині) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та 

історія культури" / Марач Олександр Миколайович ; М-во культури України, Львів. 

нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — 

Львів, 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5156 А] 

 УДК 78.087.68.036(477.82) 

13802. Нижник А. О. Український баянний концерт: тенденції розвитку 

жанру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 

"Муз. мистецтво" / Нижник Артем Олександрович ; М-во культури України, Львів. 

нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(5 назв). — 100 пр. — [2013-5342 А] УДК 780.647.2.082.4 

13803. Прокоф'єва А. М. Сучасна музична культура Харкова: специфіка, 

структура, функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-
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тецтвознв. : [спец.] 26.00.04 "Укр. культура" / Прокоф'єва Анфіса Миколаївна ; М-во 

культури України, Харків. держ. акад. культури. — Х., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (16 назв). — 100 пр. — [2013-5352 А] УДК 78.071.1(477.54-25) 

13804. Федоронько Л. Р. Пісенна традиція сіл Верхні Гаї та Нижні Гаї Дрого-

бицького району Львівської області: діахронічний зріз : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Федоронько 

Лідія Романівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 110 пр. — 

[2013-4272 А] УДК 784.4(477.83) 

13805. Шмельова Н. О. Віталій Губаренко — Олександр Востряков: шляхи 
взаємодії в культурному просторі харківської школи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Шмельова Наталія 

Олександрівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайков-

ського, [Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського]. — К., 2013. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2013-5393 А] 

 УДК 78.071.1:78.071.2](477.54) 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Драматичні вистави 

На ступінь кандидата 

13806. Грушецький Я. І. Режисерські пошуки в театрі ляльок України остан-
ньої чверті ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знав. : спец. 17.00.02 "Театр. мистецтво" / Грушецький Ярослав Ігоревич ; НАН 

України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, 

[Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого М-ва культури 
України]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-4898 А] УДК 792.97.071.2.027(477)"18" 

13807. Кабачок Н. Л. Феномен неокласики в хореографічній культурі ХХ ст. : 

(на досвіді Дж. Баланчіна) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-
тецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Кабачок Наталя Леонідів-

на ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Х., 2013. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-5089 А] 

 УДК 792.8.035"19" 

13808. Собіянський В. Д. Театральна критика в Україні другої половини 
1920-х років як складова театрального процесу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.02 "Театр. мистецтво" / Собіянський Віктор 

Дмитрович ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського, [Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-
Карого М-ва культури України]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 

— 100 пр. — [2013-3918 А] УДК 792.072.3(477)"192" 

793 Громадський відпочинок і розваги. Танці. Хореографія 

На ступінь кандидата 

13809. Богданова М. В. Конкурсний бальний танець у контексті хореогра-
фічного мистецтва ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Богданова Ма-

рина Вікторівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-5413 А] 
 УДК 793.33"19/20" 
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796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь кандидата 

13810. Барибіна Л. М. Індивідуалізація навчального процесу з фізичного ви-

ховання у вищих навчальних закладах із урахуванням психофізіологічних можливос-

тей студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 

спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Ба-

рибіна Людмила Миколаївна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2013-6042 А] 

 УДК 796.011.3-057.875 

13811. Батєєва Н. П. Удосконалення спеціальної фізичної та технічної під-

готовки кваліфікованих спортсменів з акробатичного рок-н-ролу в річному макро-

циклі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

[спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Батєєва Наталія Петрівна ; Харків. держ. акад. 

фіз. культури. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-6043 А] УДК 796.417.2.015 

13812. Гацоєва Л. С. Корекція психомоторної функції дітей 8—10 років зі 

зниженим слухом 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" / Гацоєва Лілія Степанівна ; Харків. держ. акад. 

фіз. культури, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Х., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — [2013-4501 А] 

 УДК 796.011.3-056.263-053.66 

13813. Гончар Г. І. Організаційно-методичні умови формування мотивації сту-

дентів інститутів фізичної культури до професійно-прикладної фізичної підготовки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 

24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Гончар Галина 

Іванівна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту, [Уман. держ. пед. ун-т 

ім. Павла Тичини]. — Дніпропетровськ, 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 

(6 назв). — 100 пр. — [2013-5911 А] УДК 796.011.3-057.87 

13814. Гречуха С. В. Удосконалення спеціальної витривалості веслувальників 

високої кваліфікації із застосуванням додаткового опору диханню на видиху : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 

24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Гречуха Сергій Васильович ; Харків. держ. акад. 

фіз. культури, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Х., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6054 А] 

 УДК 797.12.015 

13815. Гридін А. М. Фізкультурно-спортивний рух у Донбасі (1943—1953 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія Ук-

раїни" / Гридін Анатолій Миколайович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-4771 А] 

 УДК 796.03(477.6)"1943/1953" 

13816. Карпа І. Я. Удосконалення техніко-тактичних дій кваліфікованих фут-

болістів різного ігрового амплуа в окремих зонах ігрового поля : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і 

проф. спорт" / Карпа Ігор Ярославович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4966 А] 

 УДК 796.015.134 
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13817. Кузьменко І. О. Розвиток координаційних здібностей школярів се-

редніх класів з урахуванням функціонального стану сенсорних функцій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 

"Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Кузьменко Ірина Олек-

сандрівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2013-6071 А] 

 УДК 796.011.3-057.874 

13818. Лобода В. С. Комплексне формування елементів техніки і рухових якос-

тей у юних тенісистів на етапі початкової підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Лобода Вячеслав Сергійович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2013-4545 А] 

 УДК 796.342.012.5-053.67 

13819. Лукавенко А. В. Диференційований підхід до корекції психофізичного 

стану студентів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. вихо-

вання різних груп населення" / Лукавенко Андрій Вікторович ; Львів. держ. ун-т фіз. 

культури, [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського", М-во 

охорони здоров'я України]. — Львів, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). 

— 100 пр. — [2013-5146 А] УДК 796.011-057.875 

13820. Романчишин О. М. Формування готовності студентів педагогічних ко-

леджів до фізкультурно-оздоровчої роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 

різних груп населення" / Романчишин Олег Миколайович ; Львів. держ. ун-т фіз. 

культури. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-4831 А] УДК 796.035:377.8-057.875 

13821. Самошкіна А. В. Диференційований підхід до планування фізичних 

навантажень в самостійних заняттях з фізичного виховання зі студентами після гос-

трих респіраторних захворювань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп 

населення" / Самошкіна Анастасія Владленівна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. куль-

тури і спорту. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

150 пр. — [2013-5982 А] УДК 796.15.62-057.875:616.98-036.82 

13822. Худякова В. Б. Оцінка і корекція спеціальної фізичної підготовленості 

біатлоністів 16—17 років на етапах річного макроциклу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Худякова Вікторія Борисівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2013-4599 А] 

 УДК 796.922.093.642.015.22"450" 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 

На ступінь кандидата 

13823. Міленіна М. М. Український поховальний текст: динаміка і модифі-

кації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 
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"Фольклористика" / Міленіна Мілєна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 120 пр. — [2013-6084 А]

 УДК 801.81:398.8](=161.2) 

13824. Онисенко С. В. Інтертекстуальність у фольклорі: на матеріалі паремій у 

казках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.07 

"Фольклористика" / Онисенко Світлана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв) та в тексті. — 100 пр. — 

[2013-5190 А] УДК 801.81:398.9 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь доктора 

13825. Кравцова Ю. В. Метафоричне моделювання світу в художньому 

тексті : (на матеріалі творів рос. поетів-прозаїків першої половини ХХ ст.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Крав-

цова Юлія Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (47 назв). — 

100 пр. — [2013-3944 А] 

 УДК 81'373.612.2:821.161.1.09 

На ступінь кандидата 

13826. Баланаєва О. В. Лексико-семантична, словотворча і синтаксична 

структура сучасної юридичної терміносистеми : (на матеріалі рос., укр., нім. 

термінологій) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.15 "Заг. мовознав." / Баланаєва Оксана Василівна ; Донец. нац. ун-т. — До-

нецьк, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2013-5683 А] УДК 81'373.611:34 

13827. Верьовкін В. В. Відображення уявлень про війну в античній і сучасній 

мовній свідомості : (на матеріалі давньогрец., латин., англ., нім. та укр. мов) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-

іст. і типол. мовознав." / Верьовкін Валентин Валентинович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-4890 А]

 УДК 81-115"652":355.01 

13828. Волошиновська І. А. Стильова, тематична й авторська атрибуція нау-

кових і художніх текстів : (на матеріалі англ., нім. та укр. мов) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Воло-

шиновська Ірина Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 

18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4892 А] 

 УДК 81'322.2 

13829. Гайдаржий К. А. Інтеграційне та диференційне в дериваційному ана-

літизмі: функціонально-зіставний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Гайдаржий Катерина Аркадіївна ; 

Держ. заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Чорномор. держ. 

ун-т ім. Петра Могили]. — Одеса, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-5428 А] 

 УДК 81'44 

13830. Драчова О. П. Семіотика кіно у сучасній українській екранній пуб-

ліцистиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 
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[спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Драчова Олександра Павлівна ; 

Класич. приват. ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Запоріжжя, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-4037 А] 

 УДК 81'22:791.229(477) 

13831. Журавльова О. М. Гармонізація смислу в перекладі релігійних текстів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Пере-

кладознавство" / Журавльова Оксана Михайлівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. 

пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Нац. авіац. ун-т]. — Одеса, 2013. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5625 А] 

 УДК 81'255'243:2 

13832. Кіреєнко К. В. Когнітивні та прагматичні характеристики жанру лю-

бовних замовлянь у різносистемних мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Кіреєнко Катерина Володи-

мирівна ; Донец. нац. ун-т, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Донецьк, 2013. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-5702 А] 

 УДК 81'1'42 

13833. Крашеніннікова Т. В. Мова української літературної казки ХІХ сто-

ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 

мова" / Крашеніннікова Тетяна Валеріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гонча-

ра. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 110 пр. — 

[2013-5122 А] УДК 81:821.161.2-343"18" 

13834. Куйбіда Х. І. Структура, семантика і функціонування похідних прик-

метників у поемах Гомера "Іліада" та "Одіссея" : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.14 "Класич. мови. Окремі індоєвроп. мови" / 

Куйбіда Христина Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5128 А] 

 УДК 81'367.623'37:821.14'01-13.09 

13835. Кушнєрова О. А. Лінгвокогнітивні параметри віршованих текстів : (на 

матеріалі зб. любов. лірики "Birthday Letters" T. Hughes, "Споглядання дерева" В. Гра-

бовського та "Судьбы и сердца" Э. Асадова) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Кушнєрова Олена Андріївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4922 А] 

 УДК 81'36'37 

13836. Прадівлянна Л. М. Лексико-граматичні засоби створення імпресіоніс-

тичного ефекту в російських, англійських і німецьких художніх текстах кінця ХІХ — 

початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Прадівлянна Людмила Миколаївна ; Донец. нац. ун-т, 

[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Донецьк, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5972 А] 

 УДК 81'1:[821.161.1+821.111+821.112.2]"18/19" 

13837. Седлерова А. І. Мовний та позамовний контекст перекладацького до-

робку В. Підмогильного : (на матеріалі пер. з фр. мови) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Седлерова 

Аліна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — Біб-

ліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2013-5729 А] 

 УДК 81'25:811.133.1 
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13838. Скрильник С. В. Ступені інтерферентності у художньому та нехудож-

ньому перекладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Скрильник Сергій Вікторович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. 

— [2013-5679 А] УДК 81'25 

13839. Соболєва О. В. Графостилістичні особливості текстів інтерв'ю : (на ма-

теріалі фр. журн. для жінок) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Соболєва Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. 

— [2013-5990 А] УДК 81'38:821.133.1-92 

13840. Сушкевич О. В. Аксіологічна модальність інтерв'ю: функціональні та 

структурні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Сушкевич Ольга Валентинівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Кіровоград. держ. пед. ун-т 

ім. Володимира Винниченка]. — Одеса, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-5534 А] УДК 81'276.11 

13841. Шевельова-Гаркуша Н. В. Ритміко-синтаксична організація віршова-

ного мовлення: лінгвостилістичний та лінгвосинергетичний аспекти : (на матеріалі 

амер. поет. текстів ХХ—ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Шевельова-Гаркуша Наталя Василівна ; 

Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-5382 А] УДК 81'42:821.111(73)-1.09 

811 Мови природні та штучні 

811.11 Германські мови 

На ступінь кандидата 

13842. Скіданова К. Ю. Структурно-мотиваційні характеристики американсь-

ких етнофобізмів : спец. 10.02.04 "Герман. мови" : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук / Скіданова Катерина Юріївна ; Донец. нац. ун-т, [Кірово-

град. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Донецьк, 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2558 А] 

 УДК 811.11'373.23 

811.111 Англійська мова 

На ступінь кандидата 

13843. Алиєва А. Д. Вербалізація концепту "материнство" в сучасній англій-

ській мові: лексико-семантичний та когнітивний аспекти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Алиєва Альвіна 

Джавідівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 120 пр. — 

[2013-4321 А] УДК 811.111'37 

13844. Балацька О. Л. Дискурсивні властивості критики в англомовній нау-

ковій статті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Балацька Олена Леонідівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-5405 А] 

 УДК 811.111'42 



   

 
309 

13845. Декшна Т. А. Типологія засобів інтимізації в англомовних і україно-

мовних рекламних текстах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Декшна Тетяна Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 

— 100 пр. — [2013-4901 А] УДК 811.111+811.161.2]'38 

13846. Завгородній С. Г. Вербалізація концепту chess/ шахи в сучасній анг-

ломовній картині світу : (лінгводискурс. дослідж. на матеріалі словників та текстів) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Завгородній Сергій Григорович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Оде-

са, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4911 А] 

 УДК 811.111'373'272 

13847. Зербіно А. Д. Лінгвопрагматика висловлень згоди/незгоди та засоби їх 

вираження в сучасному художньому англомовному дискурсі : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Зербіно 

Анастасія Дмитрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 19 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4965 А] 

 УДК 811.111'27 

13848. Косенко А. В. Вербалізація концепту beauty: функціональний та ког-

нітивно-дискурсивний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Косенко Анна Володимирівна ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Одеса, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2013-6291 А] 

 УДК 811.111'37'42 

13849. Лобова О. К. Англомовна стендап-комедія як жанр комічного інститу-

ційного дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук  : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Лобова Оксана Костянтинівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. 

— [2013-4128 А] УДК 811.111'42'38 

13850. Мельник А. П. Лінгвокультурні особливості перекладу сучасних анімацій-

них фільмів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 

"Перекладознавство" / Мельник Анастасія Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-5874 А]

 УДК 811.111(73)'25 

13851. Онищук М. І. Парадигматична лакунарність в англійській і українській 

мовах: системно-структурний та контрастивно-типологічний аспекти : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. 

мовознав." / Онищук Марія Іванівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-5655 А] 

 УДК 811.111+811.161.2]'366'373.611 

13852. П'єцух О. І. Динаміка метафори в англомовному електронному дис-

курсі "Вибори 2010—2012 рр. в Україні" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / П'єцух Оксана Іванівна ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Оде-

са, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-5598 А] 

 УДК 811.111'42:070 

13853. Плетенецька Ю. М. Малий синтаксис сучасного англомовного відео-

ряду та його відтворення українською мовою : (на матеріалі худож. фільмів США) : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Пере-

кладознавство" / Плетенецька Юлія Миколаївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. 

ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Нац. авіац. ун-т]. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-5660 А] 

 УДК 811.111'367.4'25 

13854. Румбешт Г. Ю. Текстове втілення концепту seclusion в англомовних 

художніх творах другої половини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Румбешт Ганна Юріївна ; Київ. 

нац. лінгв. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 150 пр. 

— [2013-5818 А] УДК 811.111'42:821.09"19" 

13855. Савченко Є. Ю. Просодичні засоби формування тема-рематичної 

структури висловлювання в англійському та українському мовленні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Са-

вченко Євгенія Юріївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсь-

кого". — Одеса, 2013. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — 

[2013-4586 А] УДК 811.111+811.161.2]'322.6 

13856. Станко Д. В. Вербалізація емоцій в англійських політичних газетно-

публіцистичних текстах: лінгвопрагматичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Станко Дарина Васи-

лівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Одеса, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-6259 А] 

 УДК 811.111'42:070.481 

13857. Стодолінська Ю. В. Концепт діти в американському дискурсі марке-

тингу: лінгвокогнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Стодолін-

ська Юлія Валеріївна ; Херсон. держ. ун-т, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. 

— Херсон, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 150 пр. — [2013-4976 А]

 УДК 811.111'42 

13858. Токарчук В. А. Номінативні одиниці з нумеральним компонентом: 

лінгвокогнітивний аналіз : (на матеріалі сучас. англ. мови) : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Токарчук Вік-

торія Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-5538 А] 

 УДК 811.111'373.2 

13859. Чернишова І. В. Дейктичні маркери оцінності "свого/чужого" простору 

в англійському тексті Біблії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Чернишова Ірина Вікторівна ; Херсон. держ. 

ун-т, [ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Херсон, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-4996 А] 

 УДК 811.111:27-23 

13860. Чумак Н. А. Вербалізація етнореалій-галліцизмів в англомовній картині 

світу : (на матеріалі публіцист. дискурсу кінця ХХ — початку ХХІ ст.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / 

Чумак Наталія Анатоліївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Київ. міжнар. ун-т]. 

— Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-4997 А]

 УДК 811.111'373.45'27 
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811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

13861. Овсієнко Л. О. Типологія аксіологічних стратегій і тактик у німецько-

мовному художньому діалогічному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Овсієнко Леся Олександ-

рівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-5654 А] УДК 811.112.2'37'42 

811.14 Грецька мова 

13862. Ардонсо В. А. Семантика і синтаксична структура безособових речень у 

новогрецькій мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.14 "Класич. мови. Окремі індоєвроп. мови" / Ардонсо Валентина Анато-

ліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 

(5 назв). — 100 пр. — [2013-3966 А] УДК 811.14'06'366.52 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь доктора 

13863. Степанов Є. М. Російське міське мовлення в полілінгвокультурному 

просторі Одеси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Степанов Євгеній Миколайович ; НАН України, Ін-т 

мовознав. ім. О. О. Потебні, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2013. — 34 с. 

— Бібліогр.: с. 26—31 (54 назви). — 150 пр. — [2013-5532 А] 

 УДК 811.161.1'282'27(477.74-25) 

На ступінь кандидата 

13864. Афоніна Ю. М. Семантичні зміни в російських іменниках зі спроще-

ною морфо-словотвірною структурою та їх семантичний потенціал : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Афоніна 

Юлія Миколаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3968 А] 

 УДК 811.161.1'373.622 

13865. Кувшинова Н. М. Семантична адаптація німецькомовних лексичних 

запозичень у російській мові ХVІІ—ХVІІІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Кувшинова Наталія Мефо-

діївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. 

— К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3866 А] УДК 

811.161.1'373.45(=112.2)"16/17" 

13866. Лавриненко О. В. Жаргон російськомовного футбольного вболіваль-

ника: системний та жанрово-комунікативний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Лавриненко Олег Валентино-

вич ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 90 пр. — [2013-6074 А] 

 УДК 811.161.1'276.5 

13867. Суїма І. П. Утворення та лексикографічне маркування складних прик-

метників зі значенням національно-територіальної належності : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Суїма Ірина 

Павлівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2013-5739 А] 

 УДК 811.161.1'374 

13868. Шахова О. М. Прийменниково-відмінкові форми найменування як 

засіб вираження мовних значень у російській мові : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Шахова Олена Михайлівна ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадсько-

го]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-6270 А] УДК 811.161.1'373.2 

13869. Юрченко О. М. Композиційно-стилістичні засоби створення інваріант-

ного образу дитини-жертви та дитини-дорослого в художніх творах Ф. М. Достоєв-

ського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 

"Рос. мова" / Юрченко Олена Михайлівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковоро-

ди. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6027 А]

 УДК 811.161.1'42:821.09 

13870. Яковенко О. А. Мовні засоби втілення ірреального в творчості О. С. Пуш-

кіна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 

"Рос. мова" / Яковенко Олена Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковоро-

ди. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2013-6030 А] 

 УДК 811.161.1'42:821.09(092) 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

13871. Вінтонів М. О. Комунікативна структура речення і тексту в українській 

літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 

10.02.01 "Укр. мова" / Вінтонів Михайло Олексійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова, [Донец. нац. ун-т]. — Одеса, 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (39 назв). 

— 100 пр. — [2013-5422 А] УДК 811.161.2'367 

13872. Форманова С. В. Інвективи в українській мові : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Форманова Світ-

лана Вікторівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 39 с. — Біб-

ліогр.: с. 32—36 (34 назви). — 100 пр. — [2013-4991 А] 

 УДК 811.161.2'276 

На ступінь кандидата 

13873. Баран Г. В. Мова української християнської віршованої молитви ХІХ — 

початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Баран Ганна Василівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — 

К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2013-5406 А] 

 УДК 811.161.2'276:27-534 

13874. Бойчук М. В. Неологізми в заголовках інтернет-видань: структурно-

семантичний та функціонально-стилістичний аспекти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Бойчук Марія Во-

лодимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Укр. мовно-інформ. фонд 

НАН України]. — Х., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-5766 А] УДК 811.161.2'373:004.738.52 
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13875. Волянська Ю. Ю. Типологія повтору в поетичному мовленні кінця 
ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Волянська Юлія Юріївна ; Донец. нац. ун-т. — 
Донецьк, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2013-5687 А] УДК 811.161.2"19/20" 

13876. Заліпська І. Я. Комунікативні ознаки української мови у прямому 
радіо- і телеефірі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Заліпська Ірина Ярославівна ; НАН України, Ін-т укр. 
мови, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2013. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-5446 А] 

 УДК 811.161.2'271 
13877. Звягіна Г. О. Текстотвірна функція уснорозмовного синтаксису в ідіо-

стилі Григора Тютюнника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Звягіна Ганна Олександрівна ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2013-6148 А] 

 УДК 811.161.2'367-028.16:821.09(092) 
13878. Кашуба Н. В. Семантичні типи предикатів дії : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Кашуба Наталія 
Вікторівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгомано-
ва]. — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-5453 А]
 УДК 811.161.2'37 

13879. Кедич Т. В. Фразеологія української історичної прози другої половини 
ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 
"Укр. мова" / Кедич Тетяна Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гон-
чара. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2013-4371 А] УДК 811.161.2'373.7 

13880. Клак О. С. Прикметники із значенням морально-етичних та інтелектуаль-
них характеристик людини в сучасній українській літературній мові: склад, семанти-
ка і функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Клак Оксана Степанівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4914 А] УДК 811.161.2'367.623 

13881. Кукса Т. П. Фітономінація та її просторова варіативність в українських 
говірках Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Кукса Тетяна Павлівна ; НАН України, Ін-т укр. мови, 
[Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2013. — 24 с. : карта. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5325 А] 

 УДК 811.161.2'282.2(477.75) 
13882. Лапінська О. М. Англіцизми в структурі українського художнього тексту 

кінця ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Лапінська Ольга Миколаївна ; Дніпропетров. нац. 
ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 120 пр. — [2013-4115 А] УДК 811.161.2'373.45"19/20" 

13883. Мєлєкєсцева Н. В. Реалізація предикатів наявності/відсутності в семан-
тико-синтаксичній структурі речення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Мєлєкєсцева Наталія Василівна ; Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Одеса, 
2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5594 А] 

 УДК 811.161.2'367.2 
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13884. Петрик О. М. Функціонально-семантична парадигма віддієслівних імен-

ників в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Петрик Олена Михайлівна ; НАН України, Ін-т укр. мо-

ви, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — К., 2013. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 

(15 назв). — 120 пр. — [2013-5349 А] УДК 811.161.2'367.622.16 
13885. Правда Н. М. Динаміка композитно-суфіксальної деривації іменників у 

новій українській мові кінця ХVІІ — початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Правда Наталія Ми-

колаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Держ. вищ. навч. закл. "За-
поріз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 

100 пр. — [2013-4211 А] УДК 811.161.2'367.622 

13886. Прадід О. Ю. Словотвірні та граматичні особливості назв розділів і 

статей Кримінального кодексу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Прадід Ольга Юріївна ; Дніпро-
петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — 

Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2013-5215 А] УДК 811.161.2'36:343(477)(094.4) 

13887. Руколянська Н. В. Лексика текстів кримінально-процесуального права 
в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Руколянська Наталія Василівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). 

— 150 пр. — [2013-5229 А] УДК 811.161.2'373:343.13 
13888. Рязанцева Д. В. Прикметник сучасної української мови у вимірах гра-

матики оцінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Рязанцева Дар'я Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. 

— [2013-5819 А] УДК 811.161.2'06'367.623 
13889. Тільнова І. В. Переносне вживання пропріальної лексики в публіцис-

тичному стилі сучасної української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Тільнова Інна Володимирівна ; Дніпро-

петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Винниченка]. — Дніпропетровськ, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 

150 пр. — [2013-5261 А] УДК 811.161.2'373'06 

82 Художня література. Літературознавство 

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь кандидата 

13890. Куницька І. В. Типологія модерністського роману : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Куницька 
Ірина Валеріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-5470 А]

 УДК 821(100)-31.09 

13891. Томоруг О. М. Трансформаційна аура євангельських мотивів у літера-
турному контексті : (генет.-контакт. підхід) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Томоруг Олександра 

Миколаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2013-4268 А] УДК 82-312.1/.2.09 
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821.111.0 Англійська література 

На ступінь кандидата 

13892. Алексенко В. Ф. Концепція "натури" в художній системі англійського 

сентименталізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Алексенко Віталія Федорівна ; Таврійс. нац. ун-т 

ім. В. І. Вернадського, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Сімферо-

поль, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3962 А] 

 УДК 821.111-31.09 

13893. Бесараб О. М. Типологія жіночих образів у романістиці Шарлотти 

Бронте : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 

"Л-ра зарубіж. країн" / Бесараб Олена Миколаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-3974 А] УДК 821.111-31.09 

13894. Горлач М. В. Концепт "Інший" у романній творчості Доріс Лессінг : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра за-

рубіж. країн" / Горлач Мар'яна Віталіївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Сімферополь, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-5433 А] УДК 821.111-31.09 

13895. Дяків Ю. О. Структура і функції драматичного конфлікту у п'єсах Бер-

нанда Шоу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 

"Л-ра зарубіж. країн" / Дяків Юлія Остапівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 

[Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Сімферополь, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5442 А] УДК 821.111-2.09 

13896. Коваленко О. Ю. Художня природа авторського циклу Дж. К. Роулінг 

про Гаррі Поттера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Коваленко Оксана Юріївна ; Таврійс. нац. ун-т 

ім. В. І. Вернадського, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Сімферополь, 2013. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-4375 А]УДК 821.111-

31.09 

13897. Крючкова О. Р. Романи Г. Нормінтона у контексті постмодерністської 

парадигми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 

"Л-ра зарубіж. країн" / Крючкова Ольга Русланівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-

надського, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Сімферополь, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4387 А] 

 УДК 821.111-31.09 

13898. Смолянчук Н. В. Художні домінанти сучасного роману : (на матеріалі 

творів британ. письменників ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Смолянчук Наталія Валеріївна ; Держ. 

закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. 

пед. ун-т"]. — Луганськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2013-5735 А]

 УДК 821.111-31.09"20" 

13899. Тулуп Е. Р. Героїчні мотиви в середньовічній шотландській поезії 

ХІІІ—ХV ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Тулуп Ельзара Рефатівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-

надського. — Сімферополь, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. 

— [2013-4445 А] УДК 821.111(410.5)-1.09"12/14" 
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821.111(73).0 Література США англійською мовою 

На ступінь кандидата 

13900. Сафарова З. А.-Г. Поетика художнього простору в романах Генрі 

Джеймса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 

"Л-ра зарубіж. країн" / Сафарова Зера Аділь-Гаріївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-

надського. — Сімферополь, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 

— [2013-5525 А] УДК 821.111(73)-31.09 

13901. Хряпак С. О. Проблематика і поетика творчості Роберта Блая в кон-

тексті американської літератури 60-х—70-х років ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Хряпак Сер-

гій Олександрович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Черкас. держ. тех-

нол. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. 

— [2013-4289 А] УДК 821.111-1.09(73)"193/197" 

821.112.2.0 Німецька література 

На ступінь кандидата 

13902. Король Є. О. Поетика німецькомовного "роману про митця" періоду 

антифашистської еміграції: Б. Франк, Г. Брох, Л. Фейхтвангер : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філолол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Ко-

роль Євгенія Олександрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Донец. 

нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2013-5109 А] УДК 821.112.2-31.09 

821.133.1.0 Французька література 

На ступінь кандидата 

13903. Дерев'янченко Н. В. Проблематика та поетика романів Мішеля Уельбе-

ка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 

зарубіж. країн" / Дерев'янченко Наталя Володимирівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-

надського, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Сімферополь, 2013. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-4905 А] УДК 821.133.1-31.09 

13904. Кобчінська О. І. Мультикультурний дискурс прози Тагара Бен Джел-

луна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 

зарубіж. країн" / Кобчінська Олена Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2013-4082 А] 

 УДК 821.133.1-3'09 

13905. Лохман Н. Х. Філософсько-етичний пошук у прозі А. де Сент-Екзюпе-

рі : (синтез ніцшеанства і християнства) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Лохман Наталя Хоримівна ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Донец. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-4132 А]

 УДК 821.133.1-3.09 

821.14.0 Грецька література 

На ступінь кандидата 

13906. Литовська О. В. Комедія Арістофана як відкрита форма і становлення 

європейської комедійної традиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Литовська Олександра Веніа-

мінівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна]. — Сімферополь, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-4923 А] УДК 821.14-22.09 

13907. Тарангул І. Л. Жіночі образи в міфологічному просторі : (іст.-літ. ас-

пекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 

"Л-ра зарубіж. країн" / Тарангул Ірина Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

та в пядрядк. прим. — 100 пр. — [2013-4258 А] УДК 821.14'02.09 

821.161.1.0 Російська література 

На ступінь доктора 

13908. Александрова І. В. Російська комедія першої третини ХІХ століття: 

традиції, стильові модифікації, жанровий канон : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Александрова Ірина Вікторів-

на ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2013. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 33—37 (36 назв). — 100 пр. — [2013-6241 А] 

 УДК 821.161.1-2.09"18" 

13909. Романова О. І. Дискурс любові у російській літературі XVIII—ХХ сто-

літь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.01.02 "Рос. 

л-ра" / Романова Олена Іванівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Дніпро-

петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Сімферополь, 2013. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 34—37 (27 назв). — 100 пр. — [2013-5669 А] 

 УДК 821.161.1.09:177.6]"17/19" 

13910. Юган Н. Л. Жанрова парадигма творчості В. І. Даля у контексті ро-

сійської літератури 1830—1860-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Юган Наталія Леонідівна ; Таврійс. нац. 

ун-т ім. В. І. Вернадського, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Сімферополь, 

2013. — 44 с. — Бібліогр.: с. 36—41 (53 назви). — 100 пр. — [2013-5554 А] 

 УДК 821.161.1-3.09 

На ступінь кандидата 

13911. Гетман Ю. С. Специфіка історичної драматургії Д. В. Аверкієва : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / 

Гетман Юлія Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2013-5054 А] УДК 821.161.1-2.09 

13912. Голубішко І. Ю. Поетика деталей предметно-художньої зображаль-

ності у прозі В. Г. Короленка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Голубішко Ірина Юріївна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Х., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2013-5057 А] УДК 821.161.1-3.09 

13913. Івахненко М. М. Проза В. Аксьонова в контексті російської літератури 

кінця ХХ — початку ХХІ ст. Жанрово-стильовий аспект : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Івахненко Марина Ми-

колаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Держ. вищ. навч. закл. "Дон-

бас. держ. пед. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 

100 пр. — [2013-5086 А] УДК 821.161.1-3.09 
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13914. Коваленко К. Г. Форми нарації в повістях А. П. Чехова: типологія і 

поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 

"Рос. л-ра" / Коваленко Ксеня Григорівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 

[Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Сімферополь, 2013. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-4374 А] УДК 821.161.1.09 

13915. Мелащенко М. П. Поетика імпресіонізму у творчості Б. Пастернака : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / 

Мелащенко Марина Петрівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Полтав. 

нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Сімферополь, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 

(6 назв). — 100 пр. — [2013-4401 А] УДК 821.161.1-1.09 

13916. Петров К. А. Поетика фізіологій у художній прозі М. О. Некрасова : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / 

Петров Костянтин Анатолійович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [ДВНЗ 

"Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 

[2013-5196 А] УДК 821.161.1.09 

13917. Подгурська І. О. Художній образ тоталітаризму в прозі Б. А. Пільняка 

1920-х років : ("Повість непогашеного місяця", "Червоне дерево") : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Подгурська 

Інна Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 15 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-5207 А] 

 УДК 821.161.1-3.09"1920"(092) 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь кандидата 

13918. Апанович М. М. Художнє втілення історіософського міфу в поетичній 

творчості Ганни Чубач : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Апанович Марія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2013-4322 А]

 УДК 821.161.2.09 

13919. Гончарук Є. Л. Поезія українського Бароко: концептуальний простір : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 

Гончарук Євгенія Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-4346 А] 

 УДК 821.161.2.09 

13920. Єрмак В. В. Творча історія поезії у прозі Василя Стефаника : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.09 "Літ. джерелознав. 

і текстологія" / Єрмак Валентина Василівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шев-

ченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-6284 А]

 УДК 821.161.2-1.09 

13921. Єсипенко Д. О. Повісті Бориса Грінченка "Серед темної ночі" та "Під 

тихими вербами": питання текстології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.09 "Літ. джерелознав. і текстологія" / Єсипенко Дмитро 

Олександрович ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-6285 А] 

 УДК 821.161.2-32.09 

13922. Жорнокуй У. В. Ерос і Танатос в українсько-польському літературному 

діалозі : (на матеріалі прози В. Шевчука, Я. Івашкевича й М. Хороманського) : авто-
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реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. 

літературознав." / Жорнокуй Уляна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-5858 А] 

 УДК 821.161.2+821.162.1]-3.091 

13923. Ільницький Д. Я. Теоретичні аспекти мистецького світогляду Богдана 

Ігоря Антонича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.06 "Теорія л-ри" / Ільницький Данило Ярославович ; НАН України, Ін-т л-ри 

ім. Т. Г. Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2013-6288 А] УДК 821.161.2.09 

13924. Клеймьонова І. О. Жанр літературного портрета: природа, поетика : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / 

Клеймьонова Ірина Олегівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — 

Луганськ, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-5703 А]

 УДК 821.161.2.09 

13925. Клепикова О. В. Особливості концептосфери та ідіостилістики у прозі 

Лариси Денисенко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.01 "Укр. л-ра" / Клепикова Олександра Валентинівна ; Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка, [Херсон. держ. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 

— 100 пр. — [2013-5455 А] УДК 821.161.2-3.09 

13926. Кобижча Н. І. Культурницька діяльність Б. Д. Грінченка: світоглядний 

аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 

"Теорія та історія культури" / Кобижча Наталія Іванівна ; М-во культури України, 

Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 

— 100 пр. — [2013-4373 А] УДК 821.161.2.09(092) 

13927. Луцишин І. Д. Екзистенціал тривоги як літературний феномен у на-

ративі модернізму : (на матеріалі творчості В. Винниченка) : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Луцишин Іванна 

Дмитрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2013. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-4782 А] УДК 821.161.2.09 

13928. Мединська О. Я. Модус національного у художній структурі роману-

хроніки Валерія Шевчука "Тіні зникомі" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Мединська Олеся Ярославівна ; Тер-

нопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2013. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2013-4784 А] УДК 821.161.2.09 

13929. Некряч О. В. Художній історизм як парадигмальна категорія творчості 

Миколи Костомарова-прозаїка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Некряч Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 

[2013-4177 А] УДК 821.161.2-3.09 

13930. Огульчанська О. А. Романи І. Франка "Борислав сміється", "Перехрес-

ні стежки" й Е. Золя "Жерміналь": порівняльна поетика : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / 

Огульчанська Оксана Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Запоріз. 

нац. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-5806 А]

 УДК 821.161.2+821.133.1].091 

13931. Перевертень Н. С. Герої прози Євгена Гребінки: особистісний вимір : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
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Перевертень Наталія Сергіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-4936 А] УДК 821.161.2-3.09 

13932. Плужник О. М. Проблема етнопсихології в прозі Анатолія Дімарова : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 

Плужник Ольга Михайлівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Держ. 

закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Черкаси, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-4939 А] 

 УДК 821.161.2-31.09 

13933. Регуш Ю. С. Романтичні тенденції в поезії Якова Щоголева : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Регуш 

Юлія Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Х., 

2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2013-5666 А] 

 УДК 821.161.2-1.09 

13934. Романова Н. В. Творчість Василя Симоненка: смислові і художні до-

мінанти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 

"Укр. л-ра" / Романова Наталія Вікторівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Черкаси, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2013-4948 А] УДК 821.161.2.09 

13935. Хворостяний І. Г. Концепти "свобода" та "свобода волі" як чинник 

формування системи образів у прозі Панаса Мирного : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Хворостяний Ігор Гри-

горович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18. 

— 100 пр. — [2013-5273 А] УДК 821.161.2-3.09:141.5 

13936. Черткова О. В. Творчість Тараса Федюка: жанрово-тематичні та стиль-

ові особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Черткова Олена Вікторівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-4299 А] УДК 821.161.2-1.09 

13937. Щур Н. О. Драматургія і театральна публіцистика Я. А. Мамонтова в 

контексті ідейно-естетичних пошуків доби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Щур Наталія Олександрівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. 

— [2013-4319 А] УДК 821.161.2-2.09 

13938. Якимович О. Л. Історіософсько-культурологічний образ Середньовіччя 

у творчості вісниківців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Якимович Олена Леонідівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грін-

ченка, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2013. — 19 с. — Біб-

ліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4839 А] УДК 821.161.2.09 

821.162.1.0 Польська література 

На ступінь кандидата 

13939. Стахнюк Н. О. "Щоденники" Стефана Жеромського: генологія, поети-

ка, рецепція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.03 "Л-ра слов'ян. народів" / Стахнюк Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2013-4246 А] УДК 821.162.1-94.09 
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821.163.4.0 Література сербсько-хорватською мовою 

На ступінь кандидата 

13940. Гогуля М. П. Проза Данила Кіша: парадигматика і поетика : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.03 "Л-ра слов'ян. 

народів" / Гогуля Марина Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т л-ри 
ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(7 назв). — 100 пр. — [2013-5910 А] УДК 821.163.41-3.09 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь кандидата 

13941. Ленартович О. В. Культура лінійно-стрічкової кераміки у басейні 

Верхнього та Середнього Дністра і Західного Бугу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Ленартович Олена Володи-

мирівна ; НАН України, Ін-т археології, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-4738 А] 

 УДК 903'13(477.8)"634" 
13942. Ногін Є. В. Неоліт Північно-Східної України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Ногін Євгеній Володи-

мирович ; НАН України, Ін-т археології. — К., 2013. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(9 назв). — 150 пр. — [2013-4746 А] УДК 902(477.51/.53)"634" 
13943. Прохорова Т. О. Античні та середньовічні пам'ятки Південно-Західного 

Криму (Херсонес та його округа, Балаклава, Інкерман) в записках мандрівників кінця 

ХVІІІ — 1-ї половини ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Прохорова Тетяна Олександрівна ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Х., 2013. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-4711 А] 

 УДК 904(477.75)"17/18" 

13944. Пуголовок Ю. О. Будівництво населення роменської культури Дніпров-

ського Лівобережжя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.04 "Археологія" / Пуголовок Юрій Олександрович ; НАН України, Ін-т архео-

логії, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 

(18 назв). — 100 пр. — [2013-4752 А] УДК 903'18:72](477.5)"653" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн 

На ступінь доктора 

13945. Берлінський М. А. Антропогенний вплив на фізико-географічну систе-

му гирлової області крупної річки : (на прикл. гирла Дунаю) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.01 "Фіз. географія, геофізика і гео-

хімія ландшафтів" / Берлінський Микола Анатолійович ; Одес. держ. екол. ун-т. — 
Одеса, 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—35 (52 назви). — 100 пр. — [2013-4766 А]

 УДК 911.2:556.5](282.243.7) 

На ступінь кандидата 

13946. Горун М. В. Територіальна організація Гусятинсько-Сатанівського рек-

реаційного району : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Горун Марія Володимирівна ; Львів. нац. 



   

 
322 

ун-т ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5059 А] 

 УДК 911.3:338.483.1(477.86) 
13947. Гришко С. В. Лісокультурні ландшафти Північно-Західного Приазов'я : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Кон-

структив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Гришко Світлана 

Вікторівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Вінниц. держ. пед. ун-т 

ім. Михайла Коцюбинського]. — Х., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-6214 А] УДК 911.53:630*56](477.7) 

13948. Гуров С. О. Суспільно-географічне дослідження ринку житлової неру-

хомості рекреаційного регіону : (на прикл. Криму) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Гуров Сергій 
Олександрович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-4349 А] 

 УДК 911.372:332.85](477.75) 

13949. Дарчук К. В. Земельні ресурси Івано-Франківської області: терито-

ріальна диференціація, аналіз та напрями використання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Дарчук 

Костянтин Вікторович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2013. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-6142 А] 

 УДК 911.3:332.33(477.86) 
13950. Депутат М. М. Рекреаційно-туристичний потенціал гірських поселень 

Івано-Франківської області : (сусп.-геогр. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Депутат Мико-

ла Миколайович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2013. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-6143 А] 

 УДК 911.3:338.48(477.86) 

13951. Дугаренко І. А. Еволюція рекреаційних функцій території Горного Криму : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та 

соц. географія" / Дугаренко Ігор Анатолійович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернад-
ського. — Сімферополь, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-4040 А] УДК 911.372:338.48-44(23.0)](477.75) 

13952. Думітраш Д. Г. Еколого-демогеографічна оцінка українсько-румун-

ського прикордоння : (на прикл. Чернівец. обл. та Сучав. повіту) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / 

Думітраш Дорін Георгійович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 

2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2013-5920 А] 

 УДК 911.3:314.1](477.85) 

13953. Жданюк Б. С. Геоекологічний аналіз Мізоцького кряжу і змін його ста-
ну під впливом природних та антропогенних факторів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. 

використ. природ. ресурсів" / Жданюк Богдан Степанович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — [2013-4354 А] УДК 913:504.5](477.81) 

13954. Залещик В. В. Територіальна рекреаційна система Луганської області: 

сучасний стан і перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Залещик Віталія Віталіївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 120 пр. — [2013-5080 А] УДК 911.3:338.48](477.61) 



   

 
323 

13955. Козинська І. П. Промислові ландшафти регіону видобутку уранових 
руд в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 
11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Козинська 
Ірина Петрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Ми-
хайла Коцюбинського]. — Х., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(14 назв). — 100 пр. — [2013-6226 А] УДК 911.5:622.349.5](477) 

13956. Кравець Т. М. Суспільно-географічні аспекти трансформації аграрної 
сфери Львівської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Кравець Тарас Мирославович ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
100 пр. — [2013-5115 А] УДК 911.3:338.43.02(477.83) 

13957. Крашеніннікова А. А. Демогеографічна система Чернігівської області 
та основні напрямки вдосконалення її розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Крашеніннікова 
Анастасія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 16 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 120 пр. — [2013-5121 А] 

 УДК 911.3:314](477.51) 
13958. Кріль О. В. Надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру: 

еколого-географічні аспекти : (на матеріалах Тернопіл. обл.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і 
раціон. використ. природ. ресурсів" / Кріль Олена Володимирівна ; 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 (13 назв). — 100 пр. — [2013-5643 А] 

 УДК 911.9:502](477.84) 
13959. Магир О. Я. Інтегративний зміст гуманістичного ландшафтного поля 

Волинської області як складової єврорегіону "Буг" : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.01 "Фіз. географія, геофізика і геохімія 
ландшафтів" / Магир Ольга Ярославівна ; НАН України, Ін-т географії, [Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України]. — К., 
2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4783 А] 

 УДК 911.52(477.82) 
13960. Михайленко Т. І. Порівняльний суспільно-географічний аналіз якості 

життя населення міст-мільйонерів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Михайленко Тетяна Ігорівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 
(10 назв). — 120 пр. — [2013-6172 А] УДК 911.3:330(477) 

13961. Мірошніченко О. П. Міграція важких металів в системі "водозбір – 
водне середовище – донні відклади" : (на прикл. річок Харків. обл.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 "Конструктив. географія і 
раціон. використ. природ. ресурсів" / Мірошніченко Олена Павлівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Укр. НДІ екол. пробл. М-ва екол. та природ. ресурсів України]. — 
Х., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6173 А]
 УДК 911.2:502.51(282)(477.54) 

13962. Мудрак Г. В. Сучасні ландшафти Середнього Придністер'я: унікаль-
ність, раціональне використання та охорона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. при-
род. ресурсів" / Мудрак Галина Василівна ; Одес. держ. екол. ун-т, [Вінниц. держ. 
пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Одеса, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2013-5715 А] 

 УДК 911.5(282.247.314.043) 
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13963. Осіпчук І. О. Територіальна організація торговельного обслуговування 

населення Рівненської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 

наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Осіпчук Ірина Олегівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-5876 А] УДК 911.3:[33+30](477.81) 

13964. Полянський С. В. Конструктивно-географічний аналіз та оцінка стану 

меліорованих агроландшафтів Волинської області : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. 

природ. ресурсів" / Полянський Сергій Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2013-5661 А] 

 УДК 911.9:627.5](477.82) 

13965. Руденко С. В. Природно-ресурсний потенціал фізико-географічних 

регіонів України: суспільно-географічне дослідження : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Руденко 

Степан Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2013-6104 А] УДК 911.3:330.15(477) 

13966. Руднєва М. Г. Географія виноробних кластерів світу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / 

Руднєва Марина Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 120 пр. — [2013-5228 А] 

 УДК 911.3:33:663.2](100) 

13967. Савченко І. А. Територіально-політична система Волинської області : 

(сусп.-геогр. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Савченко Ірина Анатоліївна ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2013-6189 А]

 УДК 911.3:32(477.82) 

13968. Ховалко А. Б. Туристичний потенціал карстових печер Поділля : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. 

географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Ховалко Анна Богданівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(26 назв). — 100 пр. — [2013-5759 А] УДК 910.4:338.48](477.43/.44) 

13969. Чикайло Ю. І. Еколого-географічний аналіз транспортного коридору : 

(на прикл. автомагістралі Львів—Краковець) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. 

природ. ресурсів" / Чикайло Юлія Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-5832 А] УДК 911.3:625.7/.8.097](477.83) 

13970. Шевченко Г. Є. Аналіз ландшафтно-екологічної ситуації території міста 

Суми в цілях містобудування : (ландшафт. архіт.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. вико-

рист. природ. ресурсів" / Шевченко Ганна Євгенівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Х., 2013. — 21 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2013-6271 А] 

 УДК 911.375.5(477.52-25) 
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93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія. Допоміжні  

історичні дисципліни 

На ступінь кандидата 

13971. Конкін Д. В. Вакуфне землеволодіння у Криму наприкінці XVIII — на 
початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.02 "Всесвіт. історія" / Конкін Денис Валерійович ; НАН України, Ін-т сходо-

знав. ім. А. Ю. Кримського. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2013-5584 А] УДК 930.2(477.75)"17/19" 
13972. Куценко Ю. Ю. Історіографічні образи М. Драгоманова в українській 

історичній науці (1860-ті—2011 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Куценко 

Юлія Юріївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Херсон. держ. ун-т]. 

— Черкаси, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2013-5132 А] УДК 930.2(092):94(477)"18/20" 

13973. Лазуренко Ю. М. Розвиток продуктивних сил в українському селі в ро-

ки непу: історіографія проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Лазуренко 
Юрій Миколайович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Черкас. держ. 

технол. ун-т]. — Черкаси, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2013-5946 А] УДК 930(477) 

13974. Польовик С. М. Формування та розвиток бібліотечно-архівної колекції 
"Фонд Президентів України" як спеціалізованого документного фонду : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.02 "Доку-

ментознав., архівознав." / Польовик Світлана Миколаївна ; НАН України, Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського. — К., 2013. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-5970 А] 
 УДК 930.251:025.2-057.341(477) 

13975. Савічєв А. В. Партійне керівництво України (1945—1964 рр.): історіо-

графія проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 

"Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Савічєв Антон Володимирович ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2013-5981 А] УДК 930.2:329.15(477)"1945/1964" 

13976. Хомич І. М. Розвиток архівної справи в Україні у другій половині 1950-х — 

2012 рр.: історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 

07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Хомич Інна Миколаїв-
на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-6009 А] УДК 930.25(477)"1950/2012" 

94 Всесвітня історія 

На ступінь доктора 

13977. Барвінська П. І. Образ Східної Європи у німецькомовному академіч-

ному середовищі у кінці ХІХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Барвінська Поліна 

Іванівна ; НАН України, Ін-т українознав. ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознав. 
[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Львів, 2013. — 38 с. — Бібліогр.: с. 31—35 

(35 назв). — 100 пр. — [2013-5286 А] УДК 94:378.4(=112.2)](4-11)"18/20" 
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13978. Земзюліна Н. І. Гендерний аспект європейського кооперативного руху 
(перша третина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 
спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Земзюліна Наталія Іванівна ; Донец. нац. ун-т, 
[Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Донецьк, 2013. — 37 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 29—34 (47 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-5785 А]
 УДК 94+316.346](4)"19" 

13979. Колесников К. М. Митні відносини в Північному Причорномор'ї ан-
тичної доби: проблеми інтерпретації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Колесников Костянтин Миколайович ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Акад. мит. служби України]. — Дніпро-
петровськ, 2013. — 38 с. — Бібліогр.: с. 31—35 (51 назва) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2013-5458 А] УДК 94:339.543](262.5-17)"652" 

13980. Пронь Т. М. Міждержавний обмін територіями і населенням СРСР/Ук-
раїни й Польщі в 1944—1951 роках та його наслідки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Пронь Тетяна Михайлівна ; 
Донец. нац. ун-т, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Донецьк, 2013. — 
39 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (33 назви) та в підрядк прим. — 100 пр. — [2013-4425 А]
 УДК 94:314.15](477+438)"1944/1951" 

13981. Священко З. В. Проурядові аграрні ініціативи в Російській імперії на 
початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 
07.00.02 "Всесвіт. історія" / Священко Зінаїда Василівна ; Донец. нац. ун-т, [Уман. 
держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Донецьк, 2013. — 37 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 30—34 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-5361 А] 

 УДК 94:338.43.02](47+57)"1901/1906" 
13982. Шеретюк Р. М. Греко-Уніатська Церква в контексті етноконфесійної 

політики Російської імперії на Правобережній Україні (кінець XVIII—XIX ст.) : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 09.00.11 "Релігіє-
знавство" / Шеретюк Руслана Миколаївна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН 
України, [Київ. славіст. ун-т]. — К., 2013. — 38 с. — Бібліогр.: с. 31—35 (38 назв). — 
100 пр. — [2013-5386 А] УДК 94(47+57):271.4(477.4)]"17/18" 

На ступінь кандидата 

13983. Беззубенко А. В. Діяльність міжнародних і польських неурядових орга-
нізацій та фондів у Польщі в 1989—2004 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Беззубенко Аліна Володимирів-
на ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. 
— Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2013-5408 А] УДК 94(438)"1989/2004":061.2 

13984. Білянський О. В. Внутрішньополітичний розвиток Республіки Польща 
(1991—2001) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 
"Всесвіт. історія" / Білянський Олег Васильович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-
ковича, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Чернівці, 2013. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3980 А] 

 УДК 94:323](438)"1991/2001" 
13985. Брацюн В. В. Трудова міграція громадян України до Російської Феде-

рації в 1991—2010 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Брацюн Валентина Володимирівна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2013. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-5418 А]
 УДК 94:331.556](477+470)"1991/2010" 
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13986. Волков Т. О. Політика Консервативної та Лейбористської партій Вели-

кої Британії відносно "ольстерської проблеми" (1968—2011 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Волков 

Тимофій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-5425 А] 

 УДК 94+329.11](416)"1968/2011" 

13987. Давидчук С. Ю. Україно-ізраїльські відносини початку ХХІ століття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. 

історія" / Давидчук Сергій Юрійович ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Ю. Крим-

ського, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-3854 А] УДК 94:327](477:569.4)"20" 

13988. Зубченко С. П. Національна політика радянської влади в період Другої 

світової війни (1939—1945 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Зубченко Світлана Петрівна ; Донец. нац. ун-т, 

[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Донецьк, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-4777 А] 

 УДК 94(47+57)"1939/1945" 

13989. Кадол О. М. Антинімецька кампанія в Російській імперії 1914—1917 

років: регіональний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Кадол Олександр Миколайович ; Дніпропетров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. 

— 100 пр. — [2013-4069 А] УДК 94(100)"1914/1917" 

13990. Ковальська М. С. Політична діяльність та суспільні погляди Дж. Морлі 

(друга половина ХІХ — перша чверть ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Ковальська Марина Сер-

гіївна ; Дип. акад. України при М-ві закордон. справ України, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова]. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-4086 А] УДК 94(420)"18/19"(092) 

13991. Коломоєць О. Ю. Вплив внутрішньопартійної боротьби в РКП(б) — 

ВКП(б) на процеси радянського державного будівництва у 1920—1927 роках : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. 

історія" / Коломоєць Олена Юріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — 

Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2013-4376 А] УДК 94(47+57)"1920/1927" 

13992. Купрієнко С. А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Таван-

тінсуйу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Все-

світ. історія" / Купрієнко Сергій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2013-5328 А] УДК 94(399.7) 

13993. Ложечкін В. С. Європейська інтеграція Республіки Польща 1989—

2004 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 

"Всесвіт. історія" / Ложечкін Вадим Сергійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-5332 А]

 УДК 94(438)"1989/2004" 

13994. Макаров Р. В. Політика Великої Британії в Іраку в період мандату Ліги 

Націй (1920—1932 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Макаров Руслан Володимирович ; НАН України, 
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Ін-т сходознав. ім. А. Ю. Кримського, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — 

К., 2013. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3896 А] 

 УДК 94:327.8](410:567) 

13995. Нечаюк І. О. "Євроскептицизм" у процесі європейської інтеграції (дру-

га половина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Нечаюк Інна Олексіївна ; Дип. акад. Ук-

раїни при М-ві закордон. справ України. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 

100 пр. — [2013-3900 А] УДК 94:327.39](4)"1950/2010" 

13996. Підлісний А. Р. Державна інформаційна політика США у воєнній кам-

панії в Іраку (1991—2011 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Підлісний Андрій Романович ; НАН 

України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав., [Нац. ун-т "Львів. 

політехніка"]. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-3910 А] УДК 94:316.77](73:567)"1991/2011" 

13997. Самойлов О. Ф. Глобалізація як культурно-історичне явище: синерге-

тичний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 

"Всесвіт. історія" / Самойлов Олексій Федорович ; Донец. нац. ун-т, [Київ. міжнар. 

ун-т]. — Донецьк, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2013-4794 А] УДК 94:007.2](100) 

13998. Тимченко А. І. Радянський фактор в українсько-польському міжнаціо-

нальному конфлікті в Західній Україні (1939—1947 рр.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Тимченко Алла 

Іванівна ; Київ. славіст. ун-т. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-4984 А] УДК 94(477+438)"1939/1947" 

13999. Хахула Л. І. Історичні стереотипи про Україну та українців у сучасній 

Польщі (1991—2005) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук  : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Хахула Любомир Ігорович ; НАН України, Ін-т 

українознав. ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-4285 А] 

 УДК 94(438):316.647.8(=161.2)]"1991/2005" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

14000. Архірейський Д. В. Радянська митна справа в Україні у 1919—1939 ро-

ках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Архірейський Дмитро Володимирович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара, [Акад. мит. служби України]. — Дніпропетровськ, 2013. — 32 с. — 

Бібліогр.: с. 26—29 (37 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-6041 А] 

 УДК 94(477)"1919/1939" 

14001. Буравський О. А. Інституалізаційні процеси в Римо-католицькій церкві 

на Правобережній Україні (кінець XVIII — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Буравський 

Олександр Антонович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Житомир. 

держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—36. — 100 пр. 

— [2013-5893 А] УДК 94:272](477.4)"179/191" 

14002. Венгерська В. О. "Українські проекти" та націотворення в імперіях 

Романових та Габсбургів: ідеї, концепції, практики (кінець XVIII — початок ХХ ст.) : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Венгерська Вікторія Олексіївна ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 

2013. — 42 с. — Бібліогр.: с. 36—39 (32 назви) та в підрядк. прим. — 110 пр. — 

[2013-5040 А] УДК 94(477):323.1]"17/19" 

14003. Дем'янюк О. Й. Волинь у військово-політичних процесах Української 

революції 1917—1921 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Дем'янюк Олександр Йосипович ; НАН України, 

Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав., [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Львів, 2013. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—30 (48 назв). — 100 пр. — 

[2013-6245 А] УДК 94(477.82)"1917/1921" 

14004. Каліщук О. М. Українсько-польське протистояння на Волині та в Га-

личині у роки Другої світової війни: науковий і суспільний дискурси : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Каліщук 

Оксана Миколаївна ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т наро-

дознав. — Львів, 2013. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—30 (34 назви). — 100 пр. — [2013-

5092 А] УДК 94(477.8:438)"1939/1945" 

14005. Киридон П. В. Партійно-державна номенклатура Української РСР 

1945—1964 років: інституціоналізація та функціонування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Киридон Петро Васи-

льович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 38 с. — Бібліогр.: 

с. 32—36 (30 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-5930 А] 

 УДК 94+329.15](477)"1945/1964" 

14006. Коник О. О. Депутати Державної думи Російської імперії від губерній 

Наддніпрянської України (1906—1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Коник Олександр Олександрович ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 39 с. — 

Бібліогр.: с. 33—37 (42 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-6290 А] 

 УДК 94+342.534](477)"1906/1917" 

14007. Михайловський В. М. Подільська шляхта в другій половині ХIV — 

70-х роках XVI століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Михайловський Віталій Миколайович ; НАН 

України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2013. — 

32 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (32 назви). — 100 пр. — [2013-4743 А] 

 УДК 94:316.343-058.12](477.43/.44)"135/157" 

14008. Перехрест О. Г. Українське село в 1941—1945 рр.: економічне та 

соціальне становище : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Перехрест Олександр Григорович ; НАН України, 

Ін-т історії України. — К., 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38. — 100 пр. — 

[2013-5815 А] 

 УДК 94(477-22)"1941/1945" 

14009. Поліщук Ю. М. Національні меншини Правобережжя України у кон-

тексті етнічної політики Російської імперії (кінець ХVIII — початок ХХ ст.) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 

Поліщук Юрій Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. 

пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса 

НАН України]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2013. — 45 с. — Бібліогр.: 

с. 36—42 (68 назв). — 100 пр. — [2013-6313 А] 

 УДК 94(477.4)"17/19" 
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14010. Приймак О. М. Соціальна історія селянства Півдня України кінця ХІХ — 

початку ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 

07.00.01 "Історія України" / Приймак Олег Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2013. — 30 с. — Бібліогр.: с. 25—27 (31 назва) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-5216 А] 

 УДК 94:316.334.55](477.7)""18/19" 

14011. Скакальська І. Б. Політико-соціальні виміри та етнокультурні транс-

формації української еліти Західної Волині (1921—1939 рр.) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Скакальська 

Ірина Богданівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди", [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Пе-

реяслав-Хмельницький (Київ. обл.)., 2013. — 42 с. — Бібліогр.: с. 34—39. — 100 пр. 

— [2013-4959 А] УДК 94(477.82)"1921/1939" 

14012. Шабала Я. М. Аграрні реформи на Волині у ХХ — на початку ХХІ ст.: 

передумови, перебіг та наслідки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 

наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Шабала Ярослав Миколайович ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Чер-

нівці, 2013. — 31 с. — Бібліогр.: с. 26—28 (26 назв). — 100 пр. — [2013-4302 А] 

 УДК 94:338.431.021.8](477.82)"19/20" 

На ступінь кандидата 

14013. Березовська В. В. Румунська спільнота Одещини в роки незалежності 

України (1991—2011 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Березовська Вікторія Вікторівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Одес. 

нац. мор. акад.]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3883 А] УДК 94(477.74)"1991/2011" 

14014. Бирук М. М. Острозька волость у кінці ХVІІ — першій третині 

ХVІІІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Бирук Микола Миколайович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". 

— Острог (Рівнен. обл.), 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-3976 А] УДК 94(477.8)"16/17" 

14015. Германюк С. Я. Розвиток тюркології в Україні : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Германюк Світ-

лана Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-4342 А] 

 УДК 94(477)(=512.1) 

14016. Горбачевський Т. С. Національно-релігійне та культурно-мистецьке 

життя поляків у Львові в міжвоєнний період (1919—1939 рр.) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Горбачевсь-

кий Тарас Станіславович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т 

народознав. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — 

[2013-6211 А] УДК 94(477.83-25)(=162.1)"1919/1939" 

14017. Гусак Л. В. Культурна та господарська діяльність Святогірського мона-

стиря середини ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Гусак Людмила Вікторівна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — 

Х., 2013. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2013-4691 А] УДК 94:27-523.6](477.54)"18/19" 
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14018. Гусак Р. О. Політичне життя в західноукраїнських землях (1921—1939 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 

України" / Гусак Руслан Олегович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. 

держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Ін-т історії України НАН України]. — 

Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 

— 100 пр. — [2013-4810 А] УДК 94:32](477.8)"1921/1939" 

14019. Іваніченко Л. М. Наукова та освітянська діяльність Володимира Стан-

ко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Іваніченко Лілія Михайлівна ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлин-

ського, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Миколаїв, 2013. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—12 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-5697 А] УДК 94:37](477)(092) 

14020. Казимір В. А. Науково-педагогічна та громадська діяльність В. В. Дуб-

ровського в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Казимір Віра Анатоліївна ; Чернігів. нац. пед. ун-т 

ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-6223 А] УДК 94(477)(092) 

14021. Коваль Д. П. Культурно-просвітницька та суспільно-політична діяль-

ність Ф. Прокоповича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Коваль Дмитро Павлович ; Донец. нац. ун-т, [Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Донецьк, 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-4779 А] УДК 94(477)(092) 

14022. Котенко Р. М. Туристично-екскурсійна справа на Прикарпатті у 

70—80-ті роки ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Котенко Руслан Михайлович ; ДВНЗ "Прикарпат. 

нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2013-4097 А] 

 УДК 94:338.48](477.86)"197/198" 

14023. Ленченко Ф. І. Становлення та розвиток споживчої кооперації в 

Київській губернії (1868—1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Ленченко Федір Іванович ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Пе-

реяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2013. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв) та 

в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-4819 А] 

 УДК 94:334.735](477.41)"1868/1917" 

14024. Лозовий А. В. Історія України ІХ—ХХ ст. у працях вчених Київського 

університету другої половини 1950-х — середини 1980-х років : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та 

спец. іст. дисципліни" / Лозовий Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2013. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2013-5144 А] 

 УДК 94(477)"08/19":378.4(477-25)"195/198"(082) 

14025. Луценко М. В. Дворянство Слобожанщини наприкінці XVIII — у 

першій половині ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Луценко Марія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2013. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-5479 А] 

 УДК 94:316.343-058.12](477.54)"17/18" 
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14026. Мітеров О. Й. Селянське господарство Чернігівської губернії у другій 

половині ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Мітеров Олексій Йосипович ; Чернігів. 

нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-6250 А] 

 УДК 94(477.51)"18/19" 

14027. Мотуз В. К. Зміни в ментальності українського селянства в період 

утвердження тоталітаризму (20—30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Мотуз Валерія Костян-

тинівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-5175 А] 

 УДК 94(477)-058.232.6"1920/1930" 

14028. Павлюк А. М. Участь єврейського населення в економічному розвитку 

південноукраїнського регіону в ХІХ — на початку ХХ ст. : (на матеріалах Херсон. 

губернії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 

"Історія України" / Павлюк Андрій Миколайович ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Су-

хомлинського. — Миколаїв, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2013-4193 А] УДК 94(477.726)"18/19" 

14029. Підкова І. З. Становлення і діяльність Народної Ради (серпень 1989 р. 

— грудень 1991 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Підкова Ігор Зеновійович ; НАН України, Ін-т 

українознав. ім. І. Крип'якевича [та ін.]. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 

(7 назв). — 100 пр. — [2013-4575 А] УДК 94(477)"1989/1991" 

14030. Поліщук О. В. Особливості формування, функціонування та боротьби з 

контрабандою митних органів Криму в 1920-ті рр.: автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Поліщук Олександр Ва-

лентинович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Акад. мит. служби Ук-

раїни]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2013-4421 А] УДК 94:339.543](477.75)"192" 

14031. Прудько В. О. Політичні та соціокультурні процеси на Ніжинщині в 

часи Української революції 1917—1921 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Прудько В'ячеслав Олександро-

вич ; Донец. нац. ун-т, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — Донецьк, 2013. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-4793 А]

 УДК 94(477.51)"1917/1921" 

14032. Пусько І. А. Громадсько-політичне та національно-культурне життя 

Берестейщини в міжвоєнній Польщі (1919—1939) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Пусько Іван Антонович ; 

НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2013. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-5817 А] 

 УДК 94(477.8:438)"1919/1939" 

14033. Рудь О. М. Панська садиба на Правобережній Україні: економічний та 

соціально-культурний аспекти (друга пол. ХІХ — поч. ХХ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Рудь Олег 

Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Гри-

горія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2013. — 21 с. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2013-6316 А] 

 УДК 94+728.83](477.4)"18/19" 
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14034. 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. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2013-5237 А] УДК 94:631](477.8)"1921/1929" 

14035. Семенів О. Є. Визволення Тернопільщини від німецької окупації у 

1944 році : (військ.-іст. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Семенів Олександр Євгенович ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-4229 А] УДК 94(477.84)"1944" 

14036. Сербалюк Ю. В. Соціальна опіка в Правобережній Україні (1860-ті — 

1914 рр.): історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Сербалюк Юрій Володимирович ; Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — 

Черкаси, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2013-5986 А] УДК 94:364-3](477.4)"1860/1914" 

14037. Скубій І. В. Торгівля в Харкові в роки непу (1921—1929 рр.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 

Скубій Ірина Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-5247 А]

 УДК 94:339.3](477.54-25)"1921/1929" 

14038. Степанчук О. П. Становище українського населення Холмщини в кон-

тексті польської національної політики 20—30-х років ХХ ст. : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Степанчук 

Оксана Петрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди", [Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України"]. — 

Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-6319 А] УДК 94(477)"1920/1930" 

14039. Шевчук А. В. Михайло Слабченко: життєвий шлях та наукова діяль-

ність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Іс-

торія України" / Шевчук Альона Валентинівна ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухом-

линського. — Миколаїв, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2013-4307 А] УДК 94(477)(092)"1882/1952" 

14040. Шипотілова О. П. Громадсько-політична діяльність Народного Руху 

України на території Миколаївщини (1989—1996 рр.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Шипотілова Олена 

Павлівна ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, [Одес. нац. політехн. ун-т]. 

— Миколаїв, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2013-5840 А] УДК 94:329.73](477.73)"1989/1996" 

14041. Юрченко Д. Ю. Підприємницька, благодійницька та меценатська діяль-

ність родини Харитоненків в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 

Юрченко Дмитро Юрійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-5555 А] УДК 94(477)"18/19" 
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Вернадський В. І. (11762) 

Вернигора С. М. 13296 

Вернигородський С. В. 

 13016 

Верьовкін В. В. 13827 

Вечірко М. С. 12505 

Вилгін Є. А. 12364 

Винарчук О. О. 12820 

Винник Н. П. 13171 

Винниченко В. (13927) 

Винничук М. С. 13728 

Виноградова О. М. 12859 

Височин І. В. 12089 

Вишинський С. Д. 11834 

Вишневий С. В. 13297 

Вишпінський І. М. 13034 

Вівсянник В. В. 13112 

Віннікова О. С. 12015 

Вінтонів М. О. 13871 

Вітольберг В. Г. 13406 

Віхляєв М. Ю. 12138 

Владимирова М. С. 11979 

Власевич-Хоркава Т. В. 

 11750 

Власенко В. П. 12107 

Власенко О. А. 13551 

Вовк О. Б. 11645 

Воденнікова О. С. 13229 

Водоласкова К. Ю. 12152 

Вознюк С. М. 13180 

Возняк О. Т. 11849 

Возняк С. В. 11751 

Войналович І. А. 11955 

Войтенко О. В. 11779 

Войтила К. (11763) 

Войтович І. С. 12474 

Войтюк О. М. 11850 

Войцехівський М. Ф. 

 12506 

Войцеховська О. С. 13497 

Войцеховський І. О. 13522 

Волік Л. Г. 12365 

Волк П. П. 13501 

Волков І. М. 12091 

Волков О. Ю. 12698 

Волков Т. О. 13986 

Волкова О. В. 12815 

Волкова О. Г. 13252 

Воловар О. С. 13119 

Волосовець Т. М. 13017 

Волошиновська І. А. 

 13828 

Волченко О. В. 13206 

Волянська Ю. Ю. 13875 

Вонсович О. С. 11909 

Воробйов Р. А. 12271 

Воробйова Ю. В. 13523 

Ворона П. В. 12339 

Вороний О. Л. 13035 

Воронич А. Р. 11646 

Вороніна Є. О. 12108 

Вороніна Р. М. 12016 

Воронов В. В. 13330 

Ворончак Т. О. 13729 

Воскресенська О. Є. 12053 

Востряков О. (13805) 

Всеволодов О. М. 13672 

Вторнікова Ю. С. 12507 

Вуйцик О. І. 12075 

Вуйців М. М. 13604 

Вяхк І. А. 12508 

Габеркорн І. І. 12509 

Габорець І. Ю. 12972 

Габсбурги  

(династія) (14002) 

Габсі Мунір 11661 

Габчак Р. В. 13113 

Гавалешко В. П. 13136 

Гавенко О. В. 11662 

Гавриленко А. С. 12017 

Гаврилишена О. О. 12510 

Гаврилюк А. О. 13018 

Гаврилюк- 

Скиба Г. О. 12882 

Гадецька Г. М. 13796 

Гаєвська В. Ю. 13101 

Гаїна Ж. М. 12931 

Гайдамашко І. А. 12511 

Гайдаржий К. А. 13829 

Гайдеґґер М. (11751) 

Гайдур Г. І. 13298 

Гайдюк М. Б. 13552 

Гакало О. І. 13502 

Галабала М. В. 12202 

Галагдина А. А. 13137 

Галайденко Т. В. 12272 

Галак С. С. 12904 
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Галицька- 

Хархаліс О. Я. 12883 

Галишич Н. М. 13207 

Галкін М. Б. 12856 

Галстян А. Г. 12745 

Галуйко Р. М. 11851 

Галустян О. А. 12109 

Галушка В. В. 13619 

Галюза С. С. 12512 

Ганжий І. Ю. 13196 

Гараєв О. О. 11780 

Гарбар Л. В. 11731 

Гаргай О. М. 13797 

Гарматюк О. О. 12054 

Гармаш Б. К. 13650 

Гармаш В. В. 11663 

Гарник М. С. 12932 

Гацоєва Л. С. 13812 

Гевко І. Б. 13343 

Гевко М. Р. 13346 

Гедзюк О. В. 12273 

Гельмедова М. М. 12973 

Гема Н. М. 13036 

Гембарський Л. В. 13393 

Гензерський Ю. В. 13394 

Георгієва О. С. 13795 

Герасименко К. Є. 13730 

Герасименко Л. А. 13524 

Герасимчук Ю. А. 13320 

Геращенков А. С. 12055 

Германенко Л. М. 11980 

Германюк С. Я. 14015 

Гетман Ю. С. 13911 

Гетьманчук П. М. 11898 

Гецко Н. В. 13208 

Гижко Ю. І. 13299 

Гириловська І. В. 12469 

Гиріна Т. С. 11738 

Гладка К. О. 13159 

Гладченко О. В. 12513 

Глазкова І. Я. 12475 

Глазунов О. А. 13019 

Глинська- 

Кривонос С. О. 12303 

Глінка М. І. (13796) 

Глухов І. Г. 12514 

Глушкова М. О. 13331 

Гнат Г. О. 13788 

Гнаткович О. Д. 11971 

Гнатовська А. І. 12274 

Гнатуш А. Р. 12839 

Говоруха І. В. 13765 

Гоголєва Н. Ф. 12671 

Гогуля М. П. 13940 

Годлевська Т. Л. 13114 

Годлевська Х. Б. 13731 

Годованець Б. Й. 12872 

Гойсюк Л. В. 13539 

Головань А. І. 13321 

Головацька Н. В. 13732 

Головенко Т. М. 13733 

Головкин В. В. 13192 

Головко М. А. 13553 

Головко М. Б. 13661 

Голтвяницька О. В. 13416 

Голубенко Т. М. 13705 

Голубєва Н. Ю. 12264 

Голубішко І. Ю. 13912 

Голубовський Г. П. 11981 

Гомер (13834) 

Гонгало С. Й. 12203 

Гончар Г. І. 13813 

Гончаренко Т. В. 11931 

Гончаренко Т. Л. 12515 

Гончаров В. І. 12476 

Гончарова А. І. 12056 

Гончарова К. В. 11982 

Гончарук Є. Л. 13919 

Горбань Л. В. 12407 

Горбань Ю. І. 11732 

Горбасенко П. В. 12204 

Горбатенко А. А. 13510 

Горбатюк І. Б. 13037 

Горбачевський Р. В. 12905 

Горбачевський Т. С. 14016 

Горбачова О. Ю. 11781 

Гордієнко О. М. 12366 

Гордієнко- 

Митрофанова І. В. 12398 

Гордійчук Л. М. 12843 

Горицький В. М. 13178 

Горлач М. В. 13894 

Гормакова І. В. 11620 

Горун М. В. 13946 

Горькавий В. О. 12623 

Государська І. Л. 12610 

Грабовський О. В. 11720 

Грабовчак В. В. 13766 

Гребеніков В. В. 13243 

Гребінка Є. (13931) 

Гребінська С. І. 11956 

Грегоращук Ю. В. 12452 

Гречанюк М. С. 13433 

Гречуха М. В. 13102 

Гречуха С. В. 13814 

Гриб В. М. 13457 

Грибок Н. М. 12516 

Григоренко А. М. 13673 

Григоренко В. О. 12018 

Гридін А. М. 13815 

Гризун М. М. 12649 

Гриник Г. Г. 13458 

Гринишин Г. М. 12092 

Гринь В. Г. 12884 

Гринь О. Д. 12205 

Гриньова Н. В. 11782 

Гриньох В. О. 13038 

Гринюк І. П. 13498 

Гринюк С. П. 12517 

Грицюк А. Г. 12206 

Гричкоєдова М. В. 12093 

Гришко А. О. 11652 

Гришко І. А. 13332 

Гришко Н. Є. 13620 

Гришко С. В. 13947 

Грищак С. В. 12275 

Грищук Г. П. 13554 

Гріжимальський Є. В. 

 13138 

Гріневич Л. О. 12933 

Грінченко Б. Д.  

  (13921, 13926) 

Грішин І. Ю. 13718 

Грод А. М. 12094 

Грозна Л. М. 12974 

Громова Н. М. 11783 

Громова О. Є. 11932 

Грудз Я. В. 13366 

Грудовий Р. С. 13347 

Грушецький Я. І. 13806 

Губа М. О. 12019 

Губар О. С. 12276 

Губаренко В. (13805) 

Губарєв Р. В. 11690 
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Губеня О. В. 13139 

Губський С. О. 13348 

Гудзенко О. В. 12844 

Гузенко Т. А. 11865 

Гулага О. І. 12975 

Гулай О. С. 12057 

Гулєша О. М. 12518 

Гульбс О. А. 11767 

Гуменюк А. В. 13621 

Гурінова О. М. 11910 

Гурман І. В. 13300 

Гуров С. О. 13948 

Гуртовий В. А. 12960 

Гусак Л. В. 14017 

Гусак Р. О. 14018 

Гусєв Ю. В. 11983 

Гуц О. А. 13115 

Гуцалюк О. М. 11691 

Гуцуляк І. І. 12724 

Дабіжа Н. О. 13674 

Давидчук С. Ю. 13987 

Дадашев А. Д. 12753 

Дадівєріна Н. І. 11846 

Дадоєнкова Ю. С. 12699 

Даль В. І. (13910) 

Данилейчук Р. Б. 12003 

Данильченко В. О. 11984 

Данильчук Г. О. 12976 

Даниско О. В. 12408 

Данкеєва О. Є. 12519 

Данько І. О. 13555 

Дарчук К. В. 13949 

Дацько А. О. 13525 

Дворник Ю. Ф. 12520 

Дворніченко Д. Ю. 11911 

Дев'яткін О. Є. 12934 

Дегірменджі Е. В. 12521 

Дедів І. Ю. 11664 

Дейнеко Н. В. 12706 

Декшна Т. А. 13845 

Дембіцький О. В. 13039 

Дементьєв М. Ю. 11957 

Демідова Ю. Є. 13651 

Демків І. І. 12641 

Демченко Л. В. 13301 

Демчик К. І. 12438 

Демчина М. М. 13734 

Дем'янчук О. О. 12522 

Дем'янчук Ю. В. 12153 

Дем'янюк О. Й. 14003 

Денис А. І. 12935 

Денисенко Л. (13925) 

Денисенко С. М. 12523 

Денисенко Я. О. 13798 

Деніна Р. В. 12977 

Депутат М. М. 13950 

Деревенько І. А. 13333 

Дерев'янченко Н. В. 13903 

Деркач Ю. Я. 12470 

Деундяк М. В. 13290 

Дехтяр Ю. Ф. 13581 

Дець Т. І. 11985 

Джеймс Г. (13900) 

Джуринський П. Б. 12477 

Дзіняк Б. О. 13700 

Дзюбенко М. О. 11752 

Дзюбенко Н. М. 12453 

Дзязько Ю. С. 12746 

Діденко Л. В. 13140 

Дільтей В. (11840) 

Дімаров А. (13932) 

Діхтяр А. Ю. 13160 

Дмитрієва О. А. 11616 

Дмитрук П. М. 12367 

Добко Т. В. 11726 

Добоній І. В. 13675 

Добровольська С. Р. 13472 

Добродуб Є. З. 12524 

Доброскок А. С. 11784 

Доброскок В. О. 13124 

Добрянська М. Л. 13570 

Довбня К. В. 12525 

Довгань В. І. 12340 

Довгань Н. О. 11785 

Довганюк С. С. 13405 

Дозорець П. М. 12154 

Долбнєва Д. В. 12020 

Долгая Н. Є. 13040 

Домарацький Є. О. 13526 

Доник Т. В. 12675 

Донченко О. І. 12207 

Дорошенко М. М. 12765 

Достоєвський Ф. М. 

 (13869) 

Доцюк Л. Г. 12890 

Драбовський А. Г. 12002 

Драгола Л. В. 11786 

Драгоманов М. (13972) 

Драпайло Ю. З. 12258 

Драчова О. П. 13830 

Дрель В. Р. 12841 

Дремлюга Н. Г. 12863 

Дрига В. В. 13622 

Дровняк О. В. 13571 

Дрозд О. О. 13334 

Дрок В. О. 13125 

Друзь О. В. 13157 

Дуб Л. Р. 12936 

Дубей В. І. 11912 

Дубіна М. О. 13434 

Дубініна О. В. 12471 

Дубовий О. В. 13511 

Дубовик М. Я. 13116 

Дубровський В. В. 

 (14020) 

Дугаренко І. А. 13951 

Дудар Д. В. 13041 

Дудзяк О. А. 12058 

Дудка В. В. 12368 

Дудник А. Б. 12999 

Дудник О. В. 11621 

Думітраш Д. Г. 13952 

Дунаєва А. В. 12208 

Дунаєвська О. І. 13623 

Дучимінська Т. І. 11787 

Дяків Ю. О. 13895 

Дяконенко О. І. 11958 

Дяченко М. Д. 12399 

Євдокимова Н. О. 11768 

Євсюкова Л. С. 12526 

Євсюкова О. В. 12369 

Євченко І. М. 11788 

Єгорова А. В. 12742 

Єлагін О. В. 12725 

Єлізєва А. В. 11665 

Ємельянов М. В. 12209 

Єпіфанцев В. О. 13042 

Єпішкін І. В. 12896 

Єременко М. М. 11852 

Єресько О. Б. 12775 

Єрещенко О. Г. 13789 

Єрмак В. В. 13920 

Єрмакова С. С. 12478 

Єрмоленко Т. І. 12922 



   

 
339 

Єрохов В. Ю. 13244 

Єрьомін О. О. 13238 

Єсипенко Д. О. 13921 

Єфіменко А. А. 12650 

Єфіменко В. І. 12798 

Єфіменко Л. В. 12277 

Жадан О. В. 12341 

Жарікова О. Б. 12278 

Жаркова А. В. 12978 

Жарова А. Р. 13624 

Жданов І. О. 13435 

Жданюк Б. С. 13953 

Жежерун Ю. В. 12021 

Желавський М. М. 13544 

Железнякова Н. М. 12995 

Желяскова Т. М. 12682 

Жернов А. О. 13103 

Жеромський С. (13939) 

Жиганюк І. В. 12726 

Жидковська О. М. 13209 

Житарєв Є. В. 12110 

Житний О. О. 12188 

Жовтоножко О. І. 13181 

Жогло В. І. 11721 

Жорнокуй У. В. 13922 

Жорняк Н. Є. 12527 

Жорова А. М. 12679 

Жук В. В. 13395 

Жук О. В. 12906 

Жук Т. В. 13625 

Жукевич О. М. 12022 

Жукова А. Г. 12427 

Жукова А. І. 12845 

Жукова Г. О. 12961 

Журавель О. М. 12611 

Журавльова О. М. 13831 

Журавльова Т. В. 13473 

Жураківська О. Я. 12879 

Журба А. О. 11666 

Журба І. Є. 12090 

Забродський М. М. 13767 

Забурмеха Є. М. 12395 

Завадська Т. В. 13373 

Завгородній А. В. 12727 

Завгородній С. Г. 13846 

Завгородня Н. Ю. 13043 

Завидівська О. І. 12023 

Заглада В. М. 11835 

Загоруйко Є. А. 13396 

Задворна С. Г. 12528 

Задоєнко О. В. 12111 

Заіченко Н. Г. 13044 

Зайцев В. С. 11959 

Зайцев Ю. В. 13593 

Зайцева І. О. 12155 

Закропивний О. В. 12279 

Залещик В. В. 13954 

Заліпська І. Я. 13876 

Замлинська О. В. 13626 

Заморська Т. М. 12897 

Запара Я. В. 13594 

Запорожець Т. В. 12370 

Запотоцька О. В. 13676 

Заруднєв Є. О. 12259 

Заруднєв Є. С. 12715 

Захара І. Я. 13436 

Захаренко Л. М. 11789 

Захаренко Н. Ф. 13197 

Захаріна Є. А. 12479 

Захарко О. О. 11866 

Захаров М. М. 13359 

Захарова Т. В. 13556 

Захарчук М. Є. 12409 

Зацерковний В. І. 13719 

Заяць М. М. 12937 

Заяць М. Я. 12024 

Звонок Є. О. 12799 

Звягіна Г. О. 13877 

Звягінцева А. М. 13527 

Здобицький А. Я. 13499 

Здрилюк В. Б. 13474 

Зеленська О. П. 12480 

Земзюліна Н. І. 13978 

Земка О. І. 12529 

Землянка О. О. 12693 

Землянська С. Ю. 11667 

Зербіно А. Д. 13847 

Зеркаль М. М. 12400 

Зєня Л. Я. 12481 

Зикова В. К. 12864 

Зинь А. Р. 12873 

Зінов'єва Я. В. 12672 

Зінченко А. В. 11790 

Зінченко О. В. 12112 

Зіньківський А. М. 13437 

Зірко О. В. 11960 

Значкова О. А. 13045 

Зозуля-Бахір І. Б. 11961 

Зозуляк Н. В. 12979 

Золотарьова В. В. 13230 

Золя Е. (13930) 

Зора В. Б. 13489 

Зорич О. О. 11899 

Зоріло В. В. 11608 

Зубенко О. О. 11867 

Зубрецька Н. А. 13610 

Зубрицький М. І. 12280 

Зубченко С. П. 13988 

Іваненко Д. В. 11609 

Іваненко Ю. Л. 12210 

Іваницький О. І. 12676 

Іваніченко Л. М. 14019 

Іванніков С. І. 12530 

Іванов В. І. 13253 

Іванов Д. Є. 11619 

Іванов О. В. 13374 

Іванов Ю. О. 11618 

Іванова Г. А. 11653 

Іванова Л. А. 12996 

Іванова Л. В. 11654 

Іванова С. Ф. 12707 

Іванова Т. В. 13193 

Іванущак Н. М. 11668 

Іванченко Л. В. 13706 

Іванчук Ю. Б. 12531 

Іванюк П. В. 13302 

Іванюк У. В. 12059 

Івасечко Р. Р. 13349 

Івахненко М. М. 13913 

Івашкевич Я. (13922) 

Іващенко А. С. 11868 

Іващенко Л. В. 13172 

Іващенко О. В. 12211 

Івченко О. Г. 11862 

Ігнатова К. А. 12673 

Ігонін Р. В. 12139 

Ієвлєва О. С. 13417 

Ізбаш О. О. 12281 

Ікрам Кадір  

Абдуллах 13303 

Ільїн С. В. 13254 

Ільницький Д. Я. 13923 

Іляшенко А. Х. 12071 

Іоргачова М. І. 12004 
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Іоффе К. І. 13418 

Іскендеров Е. Ф. 12282 

Іскерський І. С. 13225 

Іскра Р. Я. 12842 

Іщенко В. В. 13046 

Кабанова Н. М. 13438 

Кабачок Н. Л. 13807 

Кадол О. М. 13989 

Казарова Г. М. 11791 

Казимір В. А. 14020 

Казмірук О. В. 12156 

Калайда К. В. 13677 

Калашник Г. А. 12782 

Калашник Ю. В. 12157 

Калашнікова Х. І. 11933 

Каленюк І. А. 13439 

Калитовська М. Б. 12919 

Калінін Р. С. 12212 

Калініна М. Ф. 13440 

Калініна Н. Ю. 12651 

Каліщук О. М. 14004 

Калмиков О. В. 12025 

Калмикова Я. С. 12283 

Камінська А. В. 13325 

Канівець Т. М. 11792 

Капустін Д. О. 12865 

Караїм О. А. 12076 

Каракурсаков Н. Е. 13182 

Карамзіна Л. А. 12891 

Карамушка О. О. 12800 

Карапузов Є. К. 13761 

Карачевцева Л. М. 11753 

Карван С. А. 13720 

Карвацький М. В. 13627 

Каргін С. Б. 13335 

Карімі Язді Амір  

Ехсан 13735 

Карлаш Г. Ю. 12686 

Карпа І. Я. 13816 

Карпінець І. М. 13161 

Карпінський Р. Л. 11934 

Карпова С. М. 12532 

Карпова С. П. 12938 

Карпук А. І. 11921 

Карпуленко М. С. 13557 

Картава Ю. К. 12533 

Касап Ж. Б. 13785 

Касаткіна Л. О. 12846 

Касім А. М. 11630 

Касіяненко В. Х. 12684 

Касян І. М. 13678 

Касярум Я. О. 12534 

Кахнич Х. Р. 12213 

Кацай В. В. 12885 

Кацев А. М. 12836 

Качан В. В. 12158 

Кашкарьова О. В. 12284 

Кашпрук Ю. А. 11935 

Кашуба Н. В. 13878 

Кваснюк Д. І. 13126 

Кваша О. О. 12189 

Кедич Т. В. 13879 

Керашвілі С. Г. 13047 

Керімов А. З. 12214 

Кернес Г. А. 12325 

Киридон П. В. 14005 

Кириленко Є. В. 12159 

Кириллов Ю. І. 13595 

Кирилова О. О. 11793 

Кириченко О. В. 11669 

Кириченко О. І. 12077 

Кирпичова Л. Ф. 12866 

Кисла Н. В. 11936 

Кисличенко О. А. 12939 

Кисляков В. Г. 13707 

Кицюк І. В. 12095 

Кишенько І. І. 13665 

Кізима В. Л. 11692 

Кійковська О. І. 12646 

Кіктенко В. О. 11743 

Кіреєвський І. (11847) 

Кіреєнко К. В. 13832 

Кісь А. В. 12113 

Кіт А. А. 13558 

Кіт Н. В. 11869 

Кічук Н. С. 12821 

Кічула М. Я. 12410 

Кіш Д. (13940) 

Клак О. С. 13880 

Клевець Л. М. 11794 

Клевцов К. М. 13721 

Клеймьонова І. О. 13924 

Клепикова О. В. 13925 

Клепіковський А. В. 13304 

Клименко М. О. 13768 

Клименко О. П. 13605 

Климовицький Ф. В. 

 13120 

Климук Н. Я. 12652 

Клімін В. В. 12728 

Клочков І. М. 13336 

Клуб А. І. 12371 

Кнейслер О. В. 12072 

Книш Л. І. 13318 

Кобернік С. Г. 12448 

Кобижча Н. І. 13926 

Кобрій О. М. 12482 

Кобцева О. А. 13048 

Кобчінська О. І. 13904 

Коваленко В. М. 12372 

Коваленко Г. В. 12847 

Коваленко К. Г. 13914 

Коваленко О. Ю. 13896 

Коваленко  

(Степанова) Д. Ю. 13210 

Коваль В. А. 13441 

Коваль В. В. 13305 

Коваль В. І. 12373 

Коваль В. О. 12483 

Коваль Д. П. 14021 

Ковальов М. О. 13679 

Ковальська Є. О. 12766 

Ковальська М. С. 13990 

Ковальчук О. А. 12535 

Ковальчук О. П. 11795 

Ковальчук С. В. 13611 

Ковнєров О. О. 11844 

Кожедуб С. А. 12626 

Кожина О. Ю. 12948 

Кожура Л. О. 12374 

Кожушко О. О. 11937 

Козачок С. С. 12940 

Козинська І. П. 13955 

Козиряцька С. А. 11739 

Козій І. С. 12285 

Козлов В. Г. 13442 

Козлоков О. Ю. 13322 

Кокоячук Ю. Б. 13736 

Кокшарова Т. В. 12761 

Колесник І. П. 13049 

Колесников К. М. 13979 

Колінько С. В. 12700 

Колларов О. Ю. 13255 

Колобов Ю. В. 12326 
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Коломієць О. О. 11962 

Коломієць П. В. 12286 

Коломоєць О. Ю. 13991 

Колосова О. С. 12776 

Колоянова О. Г. 12536 

Колтун Ю. В. 12783 

Коляда Н. М. 12401 

Колядинський М. І. 12612 

Коморна Л. М. 12319 

Компанейцев С. В. 12287 

Компаній О. В. 12441 

Конаровська М. І. 12630 

Кондрат О. Б. 11938 

Кондратенко С. В. 12685 

Кондратюк Д. М. 13475 

Кондратюк К. М. 12777 

Кондратюк С. М. 11796 

Коник О. О. 14006 

Коніщук В. В. 12603 

Конкін Д. В. 13971 

Коновалов П. Є. 13350 

Коновалова Н. В. 13190 

Конограй В. А. 12867 

Конон А. Д. 12877 

Кононець О. П. 13211 

Кононська Н. Д. 11986 

Конончук С. В. 13337 

Конопльов А. В. 13227 

Константинов А. С. 13769 

Копанєва Є. О. 11733 

Копера І. С. 11870 

Копилюк Н. Ю. 12026 

Коптюк Р. М. 13503 

Копчак К. В. 13020 

Коренець О. В. 12661 

Кореновський О. В. 12078 

Корженевський Ю. Л. 

 13141 

Коржова М. М. 12537 

Коркоц О. М. 12079 

Корлюк О. С. 11670 

Корнієнко І. В. 12114 

Корнійко Я. Р. 13628 

Корнійчук І. Ю. 13050 

Корнута Л. М. 12327 

Коробко А. І. 13443 

Короленко В. Г. (13912) 

Король Є. О. 13902 

Король С. В. 12965 

Коротецька- 

Зінкевич В. Л. 13051 

Коротін С. А. 12658 

Корпанюк Т. М. 13476 

Корсак В. В. 13528 

Корсакевич В. В. 11797 

Корсун С. Г. 13509 

Косенко А. В. 13848 

Косован В. М. 13021 

Косорукова Т. О. 13708 

Костенко О. М. 12785 

Костенко П. П. 11637 

Костенко Т. М. 12465 

Костенок І. В. 12375 

Костиря О. В. 12115 

Костіков В. В. 13212 

Костомаров М. (13929) 

Костромицька Г. В. 11871 

Кость Я. Я. 13256 

Костюк Є. В. 13257 

Костюк І. Р. 13052 

Костюк О. В. 12801 

Костюкєвич Т. К. 12802 

Костюченко Л. В. 12538 

Кот В. В. 12729 

Котельнікова А. С. 12677 

Котелюх М. О. 12539 

Котенко М. В. 12116 

Котенко О. А. 12117 

Котенко Р. М. 14022 

Котляр В. М. 12778 

Котляров В. О. 13226 

Котова А. А. 12215 

Котович О. Л. 12216 

Котовська І. В. 11693 

Котюк О. І. 12217 

Кофанова О. В. 12484 

Кохан В. Ф. 11671 

Кохан М. С. 12304 

Коцан В. В. 12598 

Кочан Р. В. 13245 

Кочеров М. В. 12218 

Кошевський В. С. 12219 

Кошулян О. В. 13231 

Кравець Н. С. 12439 

Кравець О. А. 12838 

Кравець Т. М. 13956 

Кравців І. Я. 12708 

Кравцов А. Г. 13351 

Кравцова Ю. В. 13825 

Кравченко В. В. 12376 

Кравченко Д. М. 12540 

Кравченко І. М. 11872 

Кравченко М. В. 12342 

Кравченко Н. В. 13173 

Кравченко Т. О. 11836 

Кравченко Ю. М. 13596 

Кравчишин Т. М. 13232 

Кравчук І. А. 13629 

Кравчук Л. В. 12428 

Кравчук О. М. 12541 

Крамар Т. В. 11873 

Крамаренко О. М. 12027 

Крамарська Н. В. 13000 

Крамарьова В. Н. 12966 

Красковський О. П. 13737 

Красніков О. Л. 13738 

Красніцький А. В. 12118 

Краснова К. С. 13407 

Красовський В. П. 12762 

Красовський О. С. 12454 

Красуля О. О. 13680 

Крахіна В. А. 11987 

Крахмальова А. С. 13213 

Крашеніннікова А. А. 

 13957 

Крашеніннікова Т. В. 

 13833 

Креховська- 

Лепявко О. М. 13053 

Криванич М. В. 11694 

Кривда В. І. 13688 

Криворучко С. П. 12060 

Кривчіков О. І. 12692 

Крик М. Р. 11672 

Кримова Н. О. 11798 

Криницька І. Я. 13022 

Кріль І. А. 13054 

Кріль О. В. 13958 

Кройтор А. В. 11904 

Кроль Р. М. 13352 

Круковська В. В. 13367 

Круль С. М. 12220 

Крулько І. І. 12131 

Крутько С. В. 11799 
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Крючкова О. Р. 13897 

Ксенофонтова Г. С. 13117 

Ксьонз І. М. 13545 

Кувшинова Н. М. 13865 

Кудінов А. С. 12221 

Кудінова О. І. 13162 

Кудря І. Г. 11744 

Куза А. М. 12822 

Кузенков О. О. 12653 

Кузнецов В. В. 12190 

Кузнецов В. О. 13327 

Кузнецова О. Ю. 13233 

Кузнєцова О. В. 12542 

Кузнєцова О. Я. 12485 

Кузоваткін В. О. 12061 

Кузьмак І. П. 13055 

Кузьменко І. О. 13817 

Кузьменко О. В. 11695 

Кузьмін В. В. 11874 

Кузьмінець М. П. 13387 

Кузьмінська Б. П. 12599 

Кузьмінський Р. Д. 13490 

Кузьмук О. І. 12388 

Куйбіда Х. І. 13834 

Кукса Т. П. 13881 

Кулага А. А. 11610 

Кулакова С. Ю. 11988 

Кулалаєв А. В. 13739 

Куланіна Є. В. 13258 

Кулєшков Ю. В. 13324 

Кулик Г. Ю. 12328 

Кулик М. А. 11875 

Кулик О. Г. 12191 

Кулик С. О. 11638 

Кулина Ю. А. 12288 

Кулинич В. С. 11611 

Куліненко Л. Б. 11745 

Кулько Т. В. 13259 

Кульчицький Я. В. 11922 

Куник О. М. 13740 

Куницька І. В. 13890 

Куницький С. О. 13419 

Кунцяк Я. В. 13368 

Купрієнко С. А. 13992 

Купріянова Ю. А. 12730 

Курбатова М. В. 13689 

Курганська Е. І. 12028 

Кургіна Л. Г. 13477 

Куреза Т. В. 12260 

Курка Р. Р. 13741 

Курносов С. А. 13369 

Курочкін М. Ю. 12953 

Курской В. С. 13234 

Курсов С. В. 13168 

Курченко С. В. 12289 

Куршубадзе Е. 12980 

Курякін М. О. 13696 

Кусткова Г. С. 13142 

Кутя М. М. 13462 

Кухаренко О. В. 12631 

Кухта М. П. 11876 

Кухтарук С. М. 12709 

Куцевол Н. В. 12741 

Куценко Ю. Ю. 13972 

Куцик О. І. 12029 

Кушнєрова О. А. 13835 

Кушнір В. Г. 12595 

Кушнір І. І. 12543 

Кушнір І. М. 12290 

Кушнір О. О. 12687 

Кушнір Ю. О. 13397 

Лаб'як І. Р. 13056 

Лаврик Т. В. 12544 

Лавриненко О. В. 13866 

Лаврів Л. П. 12886 

Лаврук О. В. 13478 

Лагута С. М. 13479 

Лазарєва В. В. 12545 

Лазоренко- 

Гевель Н. Ю. 12662 

Лазуренко Ю. М. 13973 

Лапінська О. М. 13882 

Лапінський І. Е. 12080 

Лапоног С. П. 13143 

Ларченко В. Г. 13370 

Латишев К. О. 12096 

Лачкова В. М. 11696 

Лебедєва О. В. 12119 

Лебедка С. М. 13260 

Лебідь П. Б. 13057 

Левицька А. В. 11697 

Левицька Т. О. 13709 

Левків М. О. 12898 

Левков І. В. 12779 

Левконюк А. В. 13261 

Левкулич В. В. 13606 

Левченко М. О. 11698 

Левченко О. В. 13127 

Левченко Я. Е. 12486 

Левчук І. Л. 13282 

Легеза Л. А. 12222 

Ледньов Д. О. 13174 

Лейбенко Л. В. 12855 

Лембрик І. С. 13023 

Ленартович О. В. 13941 

Ленченко Ф. І. 14023 

Леонова С. В. 11699 

Леонтьєва Н. Р. 12710 

Лессінг Д. (13894) 

Лесь А. В. 11939 

Лех І. А. 12081 

Лещенко О. О. 13262 

Лещишин Ю. З. 13306 

Лє Куок Ван 13444 

Линник С. О. 12343 

Липко О. Ю. 12160 

Лис С. С. 13742 

Лисенко Д. С. 13307 

Лисенко К. Є. 12694 

Лисенко О. М. 12892 

Листвак Г. Б. 13587 

Лисюк Ю. В. 12731 

Литвин А. Є. 12097 

Литвин В. А. 12754 

Литвин О. Ю. 11989 

Литвин О. Я. 12082 

Литвин П. В. 12377 

Литвиненко В. В. 11877 

Литвиненко Г. В. 13001 

Литвиненко О. І. 11655 

Литвинець Т. А. 13799 

Литвинець Ю. І. 13480 

Литвинова Л. А. 11734 

Литовська О. В. 13906 

Личковська О. Л. 13024 

Лі Чуньпен 12546 

Лінда С. М. 13786 

Ліплянська О. В. 11800 

Лісний Г. Д. 12784 

Літвінова В. Я. 11801 

Літучий В. В. 13375 

Ліщенко Г. М. 13770 

Лобастова Т. В. 13214 

Лобачук І. М. 12429 
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Лобова О. К. 13849 

Лобода А. М. 12161 

Лобода В. С. 13818 

Лобойко Л. І. 12949 

Лобузіна К. В. 11727 

Ловка О. В. 12547 

Ловська А. О. 13445 

Ловягін В. С. 11631 

Логвиненко В. В. 13128 

Логвінова І. П. 11802 

Логвінова Н. О. 13597 

Ложечкін В. С. 13993 

Лозинський В. Т. 13630 

Лозовий А. В. 14024 

Локес П. І. 13546 

Локтіонова Д. А. 11905 

Ломакін І. Е. 12792 

Лопатинська А. Ю. 12062 

Лосєва О. Ф. 12120 

Лось О. М. 11803 

Лохман Н. Х. 13905 

Лоцько О. П. 13291 

Лошак Г. М. 13144 

Лубська В. В. 11906 

Лузан Л. О. 12411 

Лузан С. О. 13425 

Лукавенко А. В. 13819 

Луканюк М. І. 12941 

Лукашина М. В. 12083 

Лупінос С. М. 13710 

Луценко І. О. 12436 

Луценко М. В. 14025 

Луценко О. В. 13338 

Луценко С. В. 12962 

Луцик І. Б. 13263 

Луцишин Г. І. 11901 

Луцишин І. Д. 13927 

Луцишин Ю. Я. 12767 

Луців С. І. 12430 

Луцький О. Ю. 12329 

Лучанін С. М. 11853 

Лученко А. І. 12768 

Лучинський В. М. 13058 

Лущак М. М. 13463 

Любименко О. М. 12711 

Любченко О. В. 12548, 

 13025 

Люта А. В. 13743 

Лютіков П. С. 12140 

Лютько Л. В. 13800 

Ляховецька- 

Токарєва М. М. 13771 

Лященко С. А. 13540 

Магир О. Я. 13959 

Мазнєв О. В. 12670 

Мазур О. В. 13690 

Мазуренко О. В. 13308 

Мазурок Н. С. 13292 

Мазяр О. В. 11804 

Майдан П. С. 13744 

Майданюк О. О. 11805 

Майковська В. І. 12549 

Макаренко Ю. В. 12305 

Макаров Р. В. 13994 

Макарова В. М. 12613 

Макарова З. С. 12162 

Макарчук А. В. 12132 

Макарчук В. Г. 13360 

Макарчук О. П. 12638 

Маковська О. А. 12550 

Максакова Р. М. 12141 

Максименко О. О. 12412 

Максименко П. В. 13059 

Максимів І. П. 13309 

Максимова О. П. 12551 

Маланич Г. П. 12769 

Маланчук М. С. 11990 

Малахова К. В. 11754 

Малежик П. М. 13745 

Малинка Ю. Г. 11845 

Малишев Б. В. 12105 

Малишев В. О. 13681 

Малишев О. В. 13398 

Маліна І. А. 12663 

Малініна Н. М. 12030 

Мальцев А. В. 13109 

Мамонтов Я. А. (13937) 

Мамута М. С. 13293 

Мамутова Х. Е. 11724 

Мандрик О. М. 12604 

Манівчук В. В. 13598 

Маннапова К. Р. 11806 

Мануїлова К. В. 12133 

Марахін Є. А. 12315 

Марач О. М. 13801 

Мариніч І. В. 11860 

Марко В. Ю. 12442 

Марковський Ю. Є. 13283 

Мартин А. Г. 11972 

Мартинишин Г. Р. 12223 

Мартинів І. В. 12981 

Мартинович Т. Л. 13060 

Мартинюк А. В. 13235 

Мартинюк Т. Б. 11617 

Мартовицька Н. В. 12413 

Марулін С. Ю. 11632 

Марусик К. О. 11907 

Марусин О. В. 13061 

Марушева О. А. 12306 

Марценюк О. П. 13512 

Марцовенко І. М. 12982 

Марченко Ю. В. 11893 

Марчук А. І. 12224 

Марчук О. О. 12031 

Мар'яш І. М. 12827 

Маслій Р. В. 11673 

Маслій С. М. 12983 

Маслюк А. М. 13582 

Матвєєв П. С. 12255 

Матвєєва К. С. 12552 

Матвієвська Г. В. 12225 

Матвієнко В. М. 13328 

Матвіїв- 

Лозинська Ю. О. 12553 

Матвіїшин Т. С. 13559 

Матенчук Л. Ю. 13682 

Матієк В. О. 12712 

Матлай І. І. 13420 

Матолінець Т. М. 13095 

Матузова І. Г. 12455 

Матюхін М. І. 13294 

Матюшкіна О. П. 12816 

Махиня Л. М. 12831 

Махлайчук П. В. 12755 

Махмуд Моххамад  

Сулейман Аль Бдур 13500 

Махортова Н. В. 13446 

Мацелюх І. А. 12302 

Мацібора О. В. 12803 

Мегега Г. Б. 11755 

Медведєв В. М. 13371 

Медведкін Т. С. 11649 

Медведський Ю. В. 12664 

Мединська О. Я. 13928 
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Медянка Ю. С. 12984 

Медянова О. В. 11807 

Меженна Н. Ю. 13790 

Межиброцький В. П. 

 13658 

Мелащенко М. П. 13915 

Мелащенко О. І. 13175 

Мельник А. А. 12823 

Мельник А. П. 13850 

Мельник В. А. 11604 

Мельник В. В. 12291 

Мельник В. О. 13163 

Мельник В. С. 13529 

Мельник І. В. 12893 

Мельник М. І. 12713 

Мельник М. О. 11612 

Мельник Н. О. 11940 

Мельник О. Г. 13002 

Мельник Р. П. 11613 

Мельник С. В. 13399 

Мельник Ю. М. 11700 

Мельничук А. С. 13062 

Мельничук В. В. 11854 

Мельнікова С. В. 12899 

Мендрій Я. В. 12786 

Менжинська Н. В. 13588 

Меркушев Є. А. 13530 

Мєлєкєсцева Н. В. 13883 

Мєняйло- 

Басиста І. О. 13746 

Мєшков І. М. 11756 

Мєшкова В. С. 11701 

Микитась М. В. 11702 

Микитин Г. В. 11626 

Микичак Б. М. 13652 

Мирний П. (13935) 

Миронов А. В. 11843 

Миронова Ю. А. 13129 

Мирошниченко Н. М.  

 12226 

Мисак Т. В. 13264 

Мисик М. М. 13747 

Мисула Ю. І. 13164 

Митрофанов П. Б. 13400 

Михайленко В. В. 13265 

Михайленко О. В. 12554 

Михайленко Т. І. 13960 

Михайлик О. Г. 12378 

Михайлик С. М. 13541 

Михайлов О. М. 12032 

Михайлова А. О. 13003 

Михайловський В. М. 

 14007 

Михайлюк В. В. 13376 

Михайлюк В. М. 12985 

Михалічко О. Б. 12770 

Михейцева І. М. 13191 

Мігенько Л. М. 13063 

Міленіна М. М. 13823 

Мілінчук В. І. 11808 

Мірошниченко М. Ю. 

 11674 

Мірошніченко О. П. 

 13961 

Мітеров О. Й. 14026 

Міхеєнко К. М. 13791 

Міхеєнко Л. А. 13288 

Міхеєнко Л. О. 13697 

Мішустіна Т. С. 12098 

Міщенко Д. А. 12344 

Міщенко Л. А. 12967 

Міщенко С. В. 12007 

Мовчан С. В. 13584 

Могдальова І. В. 11878 

Могильницька С. В. 13579 

Мозговий Л. І. 11746 

Мозговой В. В. 11703 

Мокрієнко В. М. 13377 

Молдован Е. С. 12227 

Молодецька Т. І. 13361 

Молодницька О. М. 13683 

Молоковський І. О. 13310 

Молохова Я. О. 12033 

Монюшко М. М. 12804 

Моргун О. С. 12228 

Моргунов О. А. 12163 

Мордвін І. А. 12164 

Морлі Дж. (13990) 

Мормуль Т. М. 13378 

Мороз А. В. 13266 

Мороз І. В. 11675 

Мороз І. О. 12487 

Морозова М. Е. 12414 

Морозова Н. Г. 12330 

Морозова О. М. 12292 

Моряк- 

Протопопова Х. М. 12165 

Москаленко О. В. 12392 

Москаленко О. М. 12963 

Москаленко С. О. 12824 

Москалюк І. І. 13096 

Мостова І. В. 11809 

Мостова І. О. 11963 

Мостова Н. В. 12293 

Мостова Н. М. 12825 

Мостюк О. М. 13064 

Мотренко А. Т. 13145 

Мотуз В. К. 14027 

Мохмад Абдалазіз М. А. 

 11704 

Мочульська М. Є. 12121 

Мудрак Г. В. 13962 

Мудрий О. О. 12771 

Мудров А. А. 12166 

Музикіна С. І. 13599 

Музиченко Т. О. 13481 

Музичук К. П. 12732 

Муляров В. В. 13748 

Муньє Е. (11763) 

Муравська О. М. 13146 

Муранова В. В. 12122 

Мураста В. А. 12787 

Мураховська О. О. 12316 

Муркалов О. Б. 12805 

Муровська Г. С. 12614 

Муртазаєва Е. М. 12555 

Мусієнко А. П. 12632 

Мушегян В. О. 13701 

М'яловська А. В. 11855 

Набока О. Г. 12488 

Навка П. І. 12084 

Нагайчук В. В. 13631 

Нагалюк С. І. 13504 

Наглюк І. С. 13426 

Нагорна Н. В. 12556 

Нагорна О. К. 13421 

Наден О. В. 12192 

Наджафгулієв Р. І. 12167 

Надопта А. В. 12600 

Надопта Т. А. 13749 

Назаренко І. А. 13326 

Назаренко О. О. 13491 

Назарько О. О. 13447 
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Наконечний В. А. 13772 

Намчук В. А. 12379 

Нанинець В. Я. 13130 

Нассер Іяд К. М. 13750 

Настояща С. С. 13339 

Настрадіна Н. М. 13215 

Настюха Ю. С. 12942 

Натарова О. В. 13607 

Науменко М. І. 11913 

Науменко О. В. 13004 

Наустінна О. В. 13216 

Нгуєн Ван Тхінь 13448 

Невмержицька О. В. 12402 

Нежведілов А. Ю. 13340 

Неженець О. П. 12063 

Нежлукченко Н. В. 13580 

Неклюдова Т. М. 12034 

Некрасов М. О. (13916) 

Некряч О. В. 13929 

Немирович Ю. П. 13065 

Неплій Л. В. 13515 

Непляха С. В. 12986 

Непочатов С. І. 11705 

Нестеренко К. О. 12168 

Нестеренко М. П. 13692 

Нестерова Л. О. 13722 

Нестеряк Ю. М. 11879 

Нехорошкова Ю. В. 12907 

Нечаюк І. О. 13995 

Нечипоренко Н. М. 13176 

Нечіпор С. В. 12472 

Нижник А. О. 13802 

Нідем Дж. (11743) 

Ніжебецька Ю. Х. 13284 

Нікітіна А. В. 12489 

Нікітіна А. П. 12294 

Нікогосян Л. Р. 13198 

Ніколаєва Т. В. 11991 

Ніколайчук О. М. 13411 

Нікончук А. М. 12169 

Нікуленкова Т. В. 13240 

Новак А. М. 11706 

Новак Л. Л. 13684 

Новак О. В. 11941 

Новіков А. І. 12733 

Новіков Д. О. 12307 

Новосьолова Н. С. 12848 

Новохацька Т. В. 12943 

Ногін Є. В. 13942 
Нормінтон Г. (13897) 
Носко В. Л. 13542 
Обідник М. Д. 11676 
Образцов В. М. (13405) 
Образцова О. М. 12443 
Овезмирадова О. Б. 13513 
Оводюк Н. М. 13147 
Овсієнко Л. О. 13861 
Овчаренко К. Ф. 11856 
Овчарук Н. П. 13560 
Овчинников К. В. 13267 
Огар Е. І. 11741 
Огірко О. І. 11633 
Огородник В. О. 11942 
Огородник Н. П. 11964 
Огульчанська О. А. 13930 
Одарченко Р. С. 13311 
Одегова Л. Ю. 12295 
Олексенко І. М. 12900 
Олексієнко О. Б. 13773 
Олексієнко О. Г. 12415 
Олексюк О. Б. 12913 
Олешко К. М. 13217 
Олещук О. М. 13026 
Олійник Н. Ю. 11918 
Олійник О. В. 12142, 
 12734 
Онисенко С. В. 13824 
Онищенко В. А. 12860 
Онищенко Л. А. 12380 
Онищук М. І. 13851 
Онофрійчук В. І. 13751 
Онуфрійчук Р. В. 11837 
Опанасович В. К. 12718 
Опришкіна М. І. 13268 
Орєшков В. І. 13312 
Орлов М. М. 12345 
Орлов О. І. 12557 
Орловський Б. М. 12229 
Осадців О. І. 13097 
Осадчий В. В. 12490 
Осадчук Л. С. 13459 
Осетрова О. П. 13632 
Осіпов О. С. 13183 
Осіпчук І. О. 13963 
Остапенко М. А. 11897 
Остапчук О. П. 12389, 
 12654 

Остафійчук Я. В. 12073 

Осташко Є. О. 13449 

Остроухова О. В. 13666 

Осьодло В. І. 11769 

Охрим С. А. 13561 

Очаковський В. Ю. 12828 

Павелків С. Р. 12170 

Павленко М. Ю. 13066 

Павлик Л. В. 12230 

Павлій В. О. 11677 

Павліченко С. В. 13585 

Павлова Г. В. 12416 

Павлюк А. М. 14028 

Павлюченко В. В. 13005 

Падалка А. І. 13067 

Пакришень С. В. 12944 

Палагін В. В. 12647 

Паладі А. В. 12085 

Палачов С. О. 13269 

Палій А. П. 13547 

Панасюк Я. І. 13408 

Панкратов Л. С. 12628 

Пантус А. В. 13068 

Панфілов О. Є. 12171 

Панчук О. В. 12231 

Паньків З. П. 11973 

Паньків Х. В. 13752 

Папуча М. В. 11770 

Паримський І. С. 11737 

Пархоменко О. В. 13148 

Пасинков А. А. 12793 

Пасічник О. О. 12417 

Паснак І. В. 12914 

Пастернак Б. (13915) 

Пастухова Т. А. 13572 

Пастухова Т. І. 11810 

Пастушок Г. І. 12123 

Патюк С. О. 12232 

Пахомова Ю. С. 12832 

Паціора А. П. 13362 

Пацюк О. М. 12633 

Паштецький В. С. 12605 

Педченко М. М. 13653 

Педченко С. В. 13379 

Пелиньо Л. М. 12615 

Пелюшкевич О. В. 12634 

Пендальчук Н. В. 13006 

Пенделюк О. І. 12756 
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Пенькова О. Г. 11923 

Переверзев О. А. 13313 

Перевертень Н. С. 13931 

Перегуда Є. В. 11902 

Передерій О. В. 13270 

Передерко А. Л. 12674 

Передрук Т. В. 12987 

Перетятко Б. М. 13753 

Перехрест О. Г. 14008 

Пермякова Л. Д. 12331 

Петік І. П. 13691 

Петренко В. В. 13531 

Петренко О. О. 12735 

Петренко П. Д. 12134 

Петрик О. М. 13884 

Петришина- 

Дюг Г. Г. 12172 

Петрікей Р. В. 13685 

Петров К. А. 13916 

Петров С. В. 12173 

Петрова Ж. О. 13667 

Петроє О. М. 12346 

Петруненко Я. В. 12261 

Петрунів В. Б. 13069 

Петрушевський Ю. Л. 

 11974 

Петухов В. М. 13450 

Печерська Г. О. 12558 

Печко Н. В. 11757 

Пєтухова І. О. 12418 

П'єцух О. І. 13852 

Пивовар П. В. 12064 

Пивоварчук Т. О. 11811 

Пилипенко Д. Ю. 11614 

Пилипенко Ю. В. 13271 

Пилипчук Є. В. 12757 

Писаренко В. В. 13363 

Писаренко В. Г. 13344 

Писаренко Н. Б. 13573 

Письменний І. В. 12322 

Півень А. В. 12233 

Півненко Ю. В. 12444 

Піддубна Л. В. 11880 

Підкова В. Я. 13711 

Підкова І. З. 14029 

Підлісний А. Р. 13996 

Підлуцький В. Л. 13401 

Підмогильний В. (13837) 

Пікула О. А. 13574 

Пікулін О. М. 13712 

Пілевич Д. С. 11943 

Пільняк Б. А. (13917) 

Піняжко Т. О. 13792 

Пірко І. Б. 12688 

Пішковці М. Я. 13070 

Плаксій Я. І. 12559 

Платонова Н. П. 13568 

Плетенецька Ю. М. 13853 

Плешко С. А. 13754 

Плотніков О. В. 12135 

Плужник О. М. 13932 

Плясовська К. А. 12758 

Побережець В. І. 13686 

Поведа Т. П. 12456 

Повзик Є. В. 12234 

Погоріла А. І. 12457 

Погребняк О. О. 12988 

Подгурська І. О. 13917 

Подмазка О. В. 13505 

Подолян О. М. 12736 

Подра О. П. 11965 

Поєдинок В. В. 12256 

Поєдинок Я. А. 12332 

Поживілова О. В. 12347 

Покатілова О. О. 12458 

Покидько Л. М. 13285 

Покінтелиця М. І. 13357 

Полєвіков І. О. 12419 

Полєвода Ю. А. 13659 

Полєтаєв М. І. 12747 

Поліванцев А. С. 12099 

Поліщук В. Л. 11992 

Поліщук Г. Є. 13668 

Поліщук Д. С. 13104 

Поліщук О. В. 13071, 

 14030 

Поліщук О. М. 12235 

Поліщук С. Й. 13272 

Поліщук Т. В. 13072 

Поліщук Ю. М. 14009 

Половецький Є. В. 13236 

Половніков В. Г. 11838 

Полудненко О. О. 13687 

Полухов А. Я. 13506 

Полшкова С. Г. 13158 

Польовик С. М. 13974 

Польщікова Н. В. 13793 

Полюшкін С. С. 12381 

Поляк М. А. 13177 

Поляков С. Ю. 12143 

Полякова А. І. 11740 

Полянський С. В. 13964 

Поляруш І. М. 12035 

Полясний В. О. 13133 

Полях Я. О. 13105 

Помазан М. Д. 13774 

Помойницька М. В. 13073 

Попадинець Н. М. 12100 

Попадьїн В. В. 12390 

Попко Є. Ю. 13482 

Поплавська С. В. 12420 

Попов О. А. 12421 

Попов С. А. 12788 

Попов С. І. 13517 

Попович Н. М. 13402 

Порєв Г. В. 11641 

Портянко Т. М. 13633 

Поспєлова Т. В. 12348 

Потаніна М. В. 13755 

Потапюк І. П. 11707 

Правда Н. М. 13885 

Правдюк О. І. 12833 

Прадівлянна Л. М. 13836 

Прадід О. Ю. 13886 

Прач В. С. 12431 

Приймак О. М. 14010 

Прийменко О. С. 12314 

Приколотіна Ю. Л. 12236 

Прилипко С. Ю. 12772 

Прилуцький С. В. 12265 

Приміч Д. В. 12308 

Приставський Б. І. 13756 

Присяжна Л. В. 11735 

Присяжнюк С. І. 12491 

Притуленко І. В. 12560 

Притюпа О. С. 12432 

Приходько О. С. 12737 

Пріцак В. В. 13562 

Прокопанич Г. К. 12296 

Прокопенко К. А. 13314 

Прокопенко О. А. 11812 

Прокопович О. Р. 12639 

Прокопович Ф. (14021) 

Прокоф'єва А. М. 13803 
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Промович Ю. Б. 12655 

Пронь Т. М. 13980 

Проскура В. Ф. 11975 

Прохоренко О. О. 11813 

Прохорова Т. О. 13943 

Проць Н. В. 12036 

Прудка Л. М. 11814, 

 12561 

Прудько В. О. 14031 

Пуголовок Ю. О. 13944 

Пуданс- 

Шушлебіна К. Ю. 12174 

Пукач А. І. 11678 

Пундєв В. В. 11815 

Пунченко Н. О. 13286 

Пустовіт С. В. 13492 

Пусько І. А. 14032 

Пушкар О. В. 12333 

Пушкін О. С. (13870) 

Пюрик Я. В. 13074 

Пятковська І. О. 12789 

Радванська Н. В. 11708 

Радзієвська В. В. 12175 

Рай О. В. 13106 

Райхерт К. В. 11839 

Ракан Юсеф Мохаммед 

Аль-Сліхат 13353 

Ратніков М. І. 11914 

Ратушна Н. В. 11709 

Рафальський О. О. 13451 

Ращепкін В. А. 13654 

Ребар О. В. 12065 

Ревінкель О. О. 12433 

Регуш Ю. С. 13933 

Резніченко О. Г. 12908 

Ремізова І. А. 12066 

Реутський В. В. 13660 

Решетнікова Р. Ю. 13452 

Решетняк І. Л. 13380 

Рєпін М. В. 12829 

Рєутова В. В. 12562 

Рибак Ю. Л. 12868 

Рибалко С. Б. 12596 

Рибачук В. Л. 12349 

Рибка Є. О. 12915 

Рибніков О. М. 12563 

Рисухін В. В. 13422 

Рищенко О. С. 13698 

Рідуш Б. Т. 12794 

Ріпецький Є. Й. 13345 

Ровенська В. В. 13634 

Рогова О. В. 11993 

Роговець О. В. 12445 

Розлач В. О. 12826 

Розя Ю. Ю. 11881 

Рокотянська В. В. 12945 

Романенко К. В. 13098 

Романенко О. В. 11895 

Романець О. А. 12382 

Романік Р. В. 12695 

Романова Н. В. 11758, 

 13934 

Романова О. І. 13909 

Романови  

(династія) (14002) 

Романчик Т. В. 13635 

Романчишин О. М. 13820 

Романчук О. М. 12459 

Романюк Л. С. 12817 

Романюк С. А. 12049 

Роспопа Я. А. 13131 

Ростока- 

Резнікова М. В. 13007 

Роулінг Дж. К. (13896) 

Рощин Д. Г. 11882 

Рубан Ю. В. 12037 

Рубанчук М. П. 13273 

Руда Г. В. 11816 

Руденко А. А. 13548 

Руденко Д. В. 12916 

Руденко І. М. 11759 

Руденко С. В. 11747, 

 13965 

Руднєва М. Г. 13966 

Рудник В. Т. 13218 

Рудницька Г. В. 13493 

Рудницький С. В. 11622 

Рудь О. М. 14033 

Рудько В. О. 11760 

Рудюк Т. Я. 13149 

Руколянська Н. В. 13887 

Румбешт Г. Ю. 13854 

Рунов В. Ю. 12237 

Русакова Н. В. 12763 

Русєв І. Т. 12837 

Русін О. О. 13537 

Руснак І. Г. 11840 

Ручинська Н. С. 12564 

Рябикіна О. Г. 11710 

Рябова З. В. 12403 

Рябокінь Ю. М. 11634 

Рябцева Ю. С. 12874 

Рябчич Я. Є. 11883 

Рязанцева Д. В. 13888 

Сабіна Н. Ю. 12086 

Саванець Л. М. 12297 

Савєльєва О. С. 11605 

Савик В. М. 13381 

Савицька С. Л. 12238 

Савич С. П. 13274 

Савич С. С. 12298 

Савінова Н. В. 12464 

Савічєв А. В. 13975 

Савсуненко О. О. 12780 

Савченко Є. Ю. 13855 

Савченко І. А. 13967 

Савченко К. Ю. 12565 

Савченко М. С. 12440 

Савченко Н. С. 12463 

Савченко О. П. 12492 

Савчук Л. Я. 12616 

Сав'юк А. М. 12422 

Сагалевич А. І. 13110 

Саковський А. А. 12239 

Салівон А. Г. 12849 

Сальник В. Г. 13693 

Сальникова В. В. 13150 

Салюков А. О. 12909 

Самісько Д. М. 13600 

Самойлов О. Ф. 13997 

Самородов Б. В. 11685 

Самошкіна А. В. 13821 

Саприка О. В. 13246 

Сарапук І. М. 13008 

Саратова Ю. М. 11884 

Саріан О. І. 13107 

Саркісова О. Ю. 12566 

Сауд Махмуд  

Ражаа Ібаа 11639 

Сауляк С. В. 12887 

Сафаров О. О. 12665 

Сафарова З. А.-Г. 13900 

Саф'янц А. С. 13241 

Сахновська С. О. 13775 



   

 
348 

Сватьєв А. В. 12493 

Свинороєв Ю. О. 13341 

Свідерська О. М. 14034 

Світозарова С. В. 11817 

Священко З. В. 13981 

Северинова М. Ю. 13783 

Сегедій Л. І. 13219 

Седлерова А. І. 13837 

Сеєдхесамеддін  

Дабірсіагі 12683 

Семен Д. Т. 13507 

Семенець Д. А. 13287 

Семенів О. Є. 14035 

Семенов І. Л. 12680 

Семенов С. Г. 11642 

Семигіна Т. В. 11894 

Семінько В. В. 12689 

Сем'янків А. М. 13009 

Сенін С. А. 12850 

Сент-Екзюпері А. де 

 (13905) 

Сенчик Г. А. 12773 

Сеньків О. М. 12423 

Сенютович Н. Р. 13075 

Сепіде Сепехрі Нур 13151 

Сербалюк Ю. В. 14036 

Сергеєв В. В. 12748 

Сергеєва А. В. 11771 

Сергеєва Л. М. 12466 

Сергєєнко О. М. 12567 

Сердюк Л. З. 11772 

Сердюк П. П. 12193 

Сердюков Р. П. 13275 

Сереветник О. В. 13532 

Середа О. В. 11711 

Серорез Т. Б. 12568 

Сеті Ю. О. 12705 

Сєрга І. М. 12716 

Сєріков С. А. 13427 

Сєрікова І. Ю. 12635 

Сидоренко В. О. 11761 

Сидоренко Г. В. 12989 

Сидоренко І. В. 11994 

Сидорович М. Я. 12038 

Симоненко В. (13934) 

Синило К. В. 12617 

Синиця Ю. С. 13483 

Синичкін А. В. 11762 

Сиплива Н. О. 12869 

Ситник О. Ю. 11966 

Ситнік Д. А. 13184 

Сичікова Я. О. 12738 

Сігарьов Є. М. 13702 

Сідорова І. С. 12569 

Сідун М. М. 12570 

Сікорський І. О. (11804) 

Сімрок- 

Старчева Д. В. 13220 

Сіренко О. О. 12640 

Сірчак Є. С. 13027 

Січковська І. В. 12240 

Скакальська І. Б. 14011 

Скалат А. П. 13076 

Скібіцька О. О. 13077 

Скляр О. І. 12910 

Скляров П. М. 13577 

Склярук І. П. 13608 

Скобліков О. Ю. 13276 

Скорейко А. М. 13538 

Скорий Д. І. 13028 

Скоробагатько М. А.  

 12176 

Скоропліт О. І. 13165 

Скребнєва С. М. 13776 

Скребцов С. І. 13403 

Скрильник С. В. 13838 

Скрипник В. Л. 12299 

Скрипник В. М. 13185 

Скрипник О. С. 13777 

Скрипниченко В. В. 11944 

Скрицька Н. А. 12262 

Скубій І. В. 14037 

Скуратовський С. І. 12690 

Слабченко М. (14039) 

Сливко С. А. 12571 

Сліпченко В. М. 13713 

Слободян К. В. 12901 

Слуцька О. В. 11712 

Смирнова Г. С. 12990 

Смирнова Д. О. 13186 

Смірнов О. А. 11606 

Сміх П. М. 13382 

Смолич Д. В. 11945 

Смолянчук Н. В. 13898 

Смородін О. В. 12696 

Собіянський В. Д. 13808 

Соболєва О. В. 13839 

Соболєвський Я. А. 11763 

Совакова М. О. 12870 

Совгиря О. В. 12144 

Совпель І. В. 13078 

Соколова Л. І. 13010 

Соколовський С. А. 13453 

Сокольник С. В. 13029 

Сокольський Г. В. 12749 

Сокур О. М. 12806 

Сологуб Д. С. 11818 

Солодей І. І. 12719 

Соломіна Г. В. 12039 

Соломко О. В. 12950 

Солоненко І. І. 12383 

Сорочак А. М. 12701 

Сотніченко В. С. 12241 

Софінська І. Д. 12177 

Сошинська В. Є. 11603 

Спільник Н. В. 13778 

Спірін В. М. 13247 

Спірінцева О. В. 12666 

Стадніченко С. М. 12810 

Станкевич О. А. 13636 

Станко В. (14019) 

Станко Д. В. 13856 

Станько В. Ю. 13484 

Старжинський О. М. 

 12807 

Старкова О. М. 13011 

Старченко М. В. 11919 

Стасенко О. М. 13485 

Стасюк Л. П. 12446 

Стасюк О. А. 13079 

Стахів М. Ю. 11623 

Стахнюк Н. О. 13939 

Стаценко Д. В. 13757 

Стеблецька Ю. І. 12040 

Стельмащук Ю. А. 11946 

Степаненко І. І. 11947 

Степанов Є. М. 13863 

Степанченко О. М. 12656 

Степанчук А. П. 12880 

Степанчук О. П. 14038 

Степанюк Є. В. 12041 

Стефаник В. (13920) 

Стефанів В. В. 11857 

Стефанов В. О. 13454 
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Стець О. С. 12759 

Стичінська О. О. 11948 

Стодолінська Ю. В. 13857 

Столяренко О. В. 12572 

Сторожук А. М. 12087 

Сторожук М. С. 13221 

Сторчова Т. В. 12573 

Стоянов О. О. 12744 

Стрєлкова Ю. О. 11847 

Строганов П. В. 13187 

Стрюк Т. Ю. 12618 

Стрямець Н. С. 13464 

Студенікіна В. П. 12424 

Стукало А. В. 12067 

Стукан О. К. 12834 

Стяглик Н. І. 12574 

Суббот А. І. 12350 

Суворов М. О. 13508 

Суїма І. П. 13867 

Султанова І. В. 12575 

Супрунова О. В. 12242 

Супряга А. В. 13779 

Суріна Г. Ю. 11841 

Сус Г. В. 13563 

Суслик Г. І. 13080 

Сусло Н. В. 13714 

Суслов Є. Ф. 13237 

Суханова Л. А. 12954 

Сухляк В. В. 12857 

Сухомлинов О. М. 12597 

Сушкевич О. В. 13840 

Табенська Ю. В. 12042 

Тагар Бен  

Джеллун (13904) 

Талавіра Є. В. 13601 

Тамбовська К. В. 12576 

Тарабріна Н. Ю. 12902 

Тарангул І. Л. 13907 

Тараненко М. Л. 13081 

Тарановський Ф. В. 

 (12115) 

Тараріна О. В. 12577 

Тарасенко Л. О. 13549 

Тарасенко О. О. 11949 

Тарасенко С. М. 12578 

Тарасова Т. В. 12434 

Тарасюк В. А. 13516 

Тарасюк І. В. 11819 

Тарельник Н. В. 12396 

Татарінов Р. В. 12309 

Татарнікова Т. О. 12243 

Таций В. М. 11820 

Тверда О. Я. 13383 

Теленчук В. С. 13637 

Телесніцький Г. Н. 12244 

Темченко Г. В. 13638 

Теплицький О. І. 12579 

Терехов Д. С. 13639 

Терещук Д. Г. 12580 

Терницька Ю. П. 13012 

Теслик Н. М. 11821 

Тимошенко А. О. 12043 

Тимошенко Д. В. 11679 

Тимченко А. І. 13998 

Тимчук О. С. 11680 

Тимчук С. С. 13575 

Тиріна М. П. 12178 

Тихан М. О. 13248 

Тихомірова Ф. А. 11842 

Тихонов Д. О. 13082 

Тихонюк С. А. 11900 

Тишик І. Я. 11681 

Тільнова І. В. 13889 

Тімохіна Т. О. 13083 

Ткач В. В. 13354 

Ткаченко А. О. 13355 

Ткаченко В. С. 12702 

Ткаченко І. В. 13409 

Ткаченко І. О. 11967 

Ткаченко Л. В. 12678 

Ткаченко О. М. 12494 

Ткаченко О. О. 12179 

Токарєва А. В. 12581 

Токарчук В. А. 13858 

Толкач О. М. 13384 

Толкованов В. В. 12351 

Толкунова Ю. М. 11713 

Толокольніков С. В. 12245 

Толпежніков Р. О. 11686 

Толубаєв В. В. 12920 

Томас А. О. 13758 

Томашевська Ю. О. 12946 

Томілін Є. М. 11682 

Томоруг О. М. 13891 

Тохтамиш Т. О. 11714 

Тоцький В. М. 13533 

Трегуб М. В. 12667 

Трифонов О. В. 13342 

Тріфонова М. К. 11748 

Троценко В. І. 13518 

Трубілов О. В. 13534 

Трудова М. Є. 12101 

Труфанов Є. О. 13134 

Тугай С. Б. 12703 

Тулуп Е. Р. 13899 

Тунтула О. С. 12246 

Турбан В. В. 11773 

Туркова Д. М. 12582 

Турман Н. О. 12247 

Турянська Л. М. 12704 

Туча В. В. 12334 

Тюлєнєв Г. Д. 12583 

Тютюнник Г. (13877) 

Тягульський С. І. 12691 

Угляр І. М. 13084 

Угненко Т. В. 12124 

Удод А. М. 12248 

Уельбек М. (13903) 

Узлов К. І. 13703 

Улько Л. Г. 13550 

Усачов С. М. 13085 

Усачова О. В. 13169 

Усик М. К. 11950 

Устенко С. А. 12624 

Ушинський К. Д. (12423) 

Файсал Алі Хасан  

Хасан 12584 

Фарбун І. А. 12760 

Фархутдінова Ю. Н. 11822 

Фаст Д. А. 13410 

Федоренко О. В. 13640 

Федорів Т. В. 12352 

Федорковська Б. О. 13152 

Федоронько Л. Р. 13804 

Федорчак В. В. 12619 

Федорченко Л. А. 11635 

Федотов П. Д. 11624 

Федотова О. С. 12317 

Федченко В. В. 13455 

Федюк Т. (13936) 

Фейхтвангер Л. (13902) 

Фельбаба- 

Клушина Л. М. 12861 

Фесенко О. А. 13780 
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Філіпова І. М. 13535 

Філіпова Н. В. 12005 

Філіппов Д. М. 13277 

Філіпський А. В. 13132 

Філіпцова К. А. 12851 

Філоненко О. С. 12585 

Філоненко Т. М. 12180 

Фінагеєв В. О. 12249 

Фінашина Г. В. 13486 

Фірстов Г. С. 13704 

Фогель Т. М. 12460 

Фоменко А. О. 13641 

Фоменко Є. О. 12044 

Фомін Ф. В. 11764 

Фомовський Ф. В. 13278 

Форманова С. В. 13872 

Франк Б. (13902) 

Франків Л. С. 12125 

Франко І. (13930) 

Франчук С. В. 12991 

Фребель Ф. (12496) 

Фролов В. В. 13612 

Фролова О. В. 11885 

Фурдичко А. І. 13086 

Фурик О. О. 13087 

Фурманов О. А. 11647 

Фурманов О. Ю. 13179 

Хаванов А. В. 12068 

Хаджинов І. В. 11976 

Хайрова Н. Ф. 12645 

Халілова Н. Г. 12888 

Халіна К. С. 12636 

Хамула Д. В. 11725 

Харанеко О. І. 12781 

Харитоненки  

(родина) (14041) 

Харченко В. В. 12384 

Харченко Г. А. 12069 

Харченко Л. І. 12586 

Харченко Н. Л. 13088 

Хахула Л. І. 13999 

Хацаюк Н. С. 12435 

Хачатурян Т. Х. 12136 

Хворостяний І. Г. 13935 

Химич О. В. 11951 

Хитрий Г. П. 12955 

Хіленко О. О. 11715 

Хімка У. Т. 12657 

Хірх-Ялан В. І. 12391 

Хлистун О. С. 13784 

Хмелевська Н. В. 12300 

Ховалко А. Б. 13968 

Ходаківський В. М. 13487 

Холодова О. О. 13602 

Хоменко І. А. 12808 

Хоменко І. В. 11683 

Хоменко Н. М. 12601 

Хоменко Р. В. 12790 

Хомик О. Д. 11995 

Хомин В. Р. 12606 

Хомич І. М. 13976 

Хомич С. В. 13315 

Хомко Л. В. 12126 

Хомутова К. В. 12852 

Хомяков О. (11847) 

Хороманський М. (13922) 

Хохла М. Р. 12853 

Хохліч О. Я. 13089 

Хоцкіна С. М. 12587 

Храбко М. І. 13586 

Хребтова В. В. 12588 

Хряпак С. О. 13901 

Худзей О. О. 12425 

Худін М. В. 13385 

Худякова В. Б. 13822 

Хумпердінк Е. (13800) 

Хуссам Дхеа Каміль  

Ал-Джанабі 13316 

Царьов О. Д. 12589 

Цвігун Т. Б. 12102 

Цента Є. М. 13242 

Цзян Чунсінь 11765 

Цибульська О. В. 12809 

Цибульський В. О. 12791 

Цимбал Ю. Ю. 12250 

Цимбалюк А. В. 12964 

Цимбалюк В. С. 12266 

Циркін І. М. 11908 

Цисар Ю. В. 13222 

Цікановська Н. А. 13642 

Цілинко І. О. 11823 

Ціп Н. П. 13199 

Цодікова Н. О. 12590 

Цуканова Ю. Б. 11824 

Цюпак Ю. Ю. 12426 

Чабан В. В. 13723 

Чабан Т. І. 12921 

Чайковська І. І. 11952 

Чантурідзе А. А. 13188 

Чаусова Ю. А. 11886 

Чеберяк П. П. 12251 

Чеканська О. А. 11825 

Чемер Н. М. 13153 

Ченгар О. В. 11615 

Чепурна Г. Л. 11887 

Червенко Є. М. 13781 

Черевко О. О. 11996 

Черемісіна Т. О. 12591 

Черін А. Г. 12668 

Черкасова І. В. 11716 

Черкасова О. В. 13090 

Черненко В. І. 13643 

Черненко І. І. 13189 

Черненок К. П. 11968 

Черников Д. Л. 12263 

Черничко К. Й. 12875 

Чернишенко В. О. 12854 

Чернишенко О. В. 13356 

Чернишенко О. І. 12592 

Чернишова І. В. 13859 

Чернов І. С. 13782 

Чернова Н. В. 13223 

Чернушкін Б. О. 13564 

Чернюк А. М. 13279 

Чернявська І. М. 11717 

Черпіцька Л. Т. 12301 

Черткова О. В. 13936 

Чехов А. П. (13914) 

Чикайло Ю. І. 13969 

Чикалова Т. Г. 12593 

Чимшит С. І. 11687 

Чирка Т. В. 12697 

Чобаль О. І. 12714 

Човган І. В. 11915 

Чонгова А. С. 13465 

Чорна І. В. 13699 

Чорнобров О. Ю. 12878 

Чорнозуб Т. В. 13565 

Чубач Г. (13918) 

Чудовський В. І. 12310 

Чуйко О. Л. 13194 

Чумак Н. А. 13860 

Чуприна Л. А. 11736 
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Чуприна О. В. 12181 
Чухраєва О. М. 12951 
Чухрій І. В. 11826 
Шабала Я. М. 14012 
Шабат Г. І. 13091 
Шаваровський Б. З. 12622 
Шай А. М. 12889 
Шалата В. Я. 12947 
Шальміна М. О. 12992 
Шамілєва Е. Е. 13644 
Шапка О. В. 12311 
Шапкін І. С. 12252 
Шараєвська Т. А. 12320 
Шарий В. І. 12353 
Шаркаді М. М. 13645 
Шарова С. В. 11997 
Шастун В. В. 12739 
Шатилович К. Л. 13200 
Шахова О. М. 13868 
Швайко Л. І. 12997 
Швед С. М. 13759 
Швейкіна В. Б. 13154 
Швець Д. Є. 11863 
Швець О. І. 12620 
Шевельова- 
Гаркуша Н. В. 13841 
Шевцова Г. В. 13787 
Шевченко А. П. 13576 
Шевченко А. С. 11888 
Шевченко Г. Є. 13970 
Шевченко М. В. 13166 
Шевченко М. І. 11827 
Шевченко Т. В. 12070 
Шевчук А. В. 14039 
Шевчук А. П. 12385 
Шевчук В. (13922, 
 13928) 
Шевчук В. А. 12182 
Шевчук В. М. 12194 
Шевчук З. І. 12312 
Шевчук П. Г. 12461 
Шейхназарі  
Хамідреза 13404 
Шелковська І. М. 11998 
Шелудченко Л. С. 12621 
Шелудько В. М. 13488 
Шемякін О. В. 12253 
Шендеровський К. С. 
 11889 

Шендрик Х. М. 13566 

Шепотінник Є. В. 13155 

Шеретюк Р. М. 13982 

Шиба А. В. 12594 

Шилін С. О. 12858 

Шимко В. І. 13715 

Шипотілова О. П. 14040 

Шипшина М. С. 12903 

Шифрин Б. М. 13428 

Шишак О. І. 11828 

Шишкіна Х. Ю. 11829 

Шкляр А. І. 12045 

Шкуліпа П. А. 11658 

Шкурко М. Г. 13156 

Шкуро В. П. 11830 

Шкурупій Д. А. 12956 

Шлапак О. В. 13543 

Шлик С. В. 13364 

Шматок О. І. 13662 

Шмельова Н. О. 13805 

Шморг Я. С. 12811 

Шологон В. Д. 13386 

Шопша О. Л. 11890 

Шоу Б. (13895) 

Шоха Т. П. 12321 

Шпак О. І. 11722 

Шпіцер А. С. 11625 

Штанькевич О. С. 11656 

Штепа О. А. 11640 

Штогринець Н. В. 12088 

Шуклінов С. М. 13429 

Шульга В. Д. 11891 

Шульга Л. І. 12923 

Шульган Р. Б. 12669 

Шульженко О. Ю. 13092 

Шуляр В. О. 12127 

Шуманський Ю. І. 13567 

Шумигай С. М. 12462 

Шумік І. В. 12386 

Шумна Т. Є. 12957 

Шупенько О. М. 13108 

Шут О. О. 12740 

Шутов Р. В. 11896 

Щепак С. В. 13456 

Щербань В. О. 13167 

Щербинін Т. В. 13280 

Щерецький В. О. 13716 

Щериця С. І. 12254 

Щоголев Я. (13933) 

Щукін С. М. 13494 

Щупаківський Р. Б. 13760 

Щур Н. О. 13937 

Ювсечко Я. В. 11859 

Юган Н. Л. 13910 

Юріїв К. Є. 12993 

Юрків О. І. 13093 

Юрченко Д. Ю. 14041 

Юрченко О. М. 13869 

Юрчук Н. П. 13609 

Юськів Н. В. 12183 

Юхименко В. В. 12681 

Юхновська В. П. 13466 

Яблонська Т. М. 12495 

Яблонський А. І. 11831 

Яворський Б. І. 12128 

Явтушенко В. В. 13195 

Ягнюк Я. К. 11832 

Ягольницький О. А. 11999 

Якименко Ю. В. 11920 

Якимечко Я. Б. 13694 

Якимів Р. Я. 12637 

Якимович О. Л. 13938 

Яковенко А. І. 11848 

Яковенко О. А. 13870 

Яковишин В. М. 13467 

Яковлєв С. Ю. 12000 

Яковлєва І. В. 11916 

Якубович- 

Д'ячкова І. В. 13536 

Якубовський В. І. 12602 

Ямпольська К. Є. 12835 

Янович Л. М. 12871 

Яременко С. С. 13646 

Ярка Н. В. 13589 

Ярмола Г. П. 12643 

Ярмоленко Ю. О. 13647 

Ярмолка В. М. 13648 

Ярмош О. В. 12644 

Яровий А. А. 11650 

Яровий І. І. 13655 

Ярошевський В. П. 13281 

Ярошенко М. С. 12046 

Ярошенко О. Ф. 11718 

Ясінська- 

Дамрі Л. М. 13590 
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Ясір Юсеф Хуссейн  

Аль Хатіб 13365 

Яснопольська Н. В. 12994 

Ясочка М. В. 11648 

Ястремська І. М. 11917 

Ятчук М. С. 11833 

Яфонкін А. О. 12184 

Яхя Тарік  

Хуссейн 13317 

Яценко О. І. 13094 

Яцик Т. П. 12185 

Яцина Д. В. 12818 

Яцишин А. В. 12607 

Яцишин Ю. С. 12001 

Яців І. Б. 13468 

Ященко О. В. 12917 

Ящишина І. В. 11924 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Автономна Республіка Крим 

 біол. науки 12864, 12866 

 геогр. науки 13948, 13951 

 геол. науки 12816 

 держ. упр. 12367 

 екон. науки 11957 

 іст. науки 13971, 14030 

 пед. науки 12435, 12533 

 с.-г. науки 12605, 13530, 13536 

 філол. науки 13881 

Азербайджан 

 іст. науки 11913 

 юрид. науки 12167 

Азовське море 

 геол. науки 12787, 12793 

Атлантичний океан 

 геогр. науки 12804 

 геол. науки 12792 

Бережниця, р., басейн 

 геогр. науки 12620 

Берестейщина 

 іст. науки 14032 

Велика Британія 

 іст. науки 13986, 13994 

 пед. науки 12413 

 філософ. науки 11743 

Вінницька обл. 

 біол. науки 12869 

Вісла, р., басейн 

 геогр. науки 12826 

Волинська обл. 

 геогр. науки 13959, 13964, 

  13967, 13969 

Волинський мегаблок 

 геол. науки 12785 

Волинь 

 геол. науки 12827 

 іст. науки 14012 

Галичина 

 архітектура 13792 

 іст. науки 11857, 12600 

 юрид. науки 12165 

Греція 

 політ. науки 11911 

Дніпро, р. 

 біол. науки 12831 

Дніпровсько-Донецька западина 

 геол. науки 12795, 12810-11 

Дністер, р. 

 геогр. науки 12823 

 іст. науки 13941 

Донбас 

 геол. науки 12796, 12798, 12800 

 іст. науки 13815 

Донецька обл. 

 геол. науки 12814 

 мед. науки 13120 

Дунай, р.  

 геогр. науки 13945 

Європа 

 біол. науки 12874 

 екон. науки 11989, 11999 

 іст. науки 13978, 13995 

 пед. науки 12450 

 політ. науки 11909 

Закарпатська обл. 

 іст. науки 12598, 14022 

 техн. науки 13675 

Запорізька обл. 

 біол. науки 13465 

 геогр. науки 12825 

Західна Волинь 

 іст. науки 14011 

Західна Україна 

 геогр. науки 11973 

 іст. науки 13998, 14004, 

  14014, 14018 

 мистецтвознавство 13797 

 пед. науки 12446 



   

 
353 

Західне Полісся 

 біол. науки 12868 

Західне Причорномор'я 

 геол. науки 12807 

Західний Буг, р. 

 іст. науки 13941 

Західний Лісостеп України 

 с.-г. науки 13461, 13516, 

  13523, 13539, 13542 

Івано-Франківська обл. 

 геогр. науки 13946, 13949-50 

 геол. науки 12611 

 техн. науки 12616 

Ізраїль 

 іст. науки 13987 

 юрид. науки 12146 

Індійський океан 

 геол. науки 12792 

Ірак 

 іст. науки 13994, 13996 

 техн. науки 12608 

Іран 

 техн. науки 13404 

Канада 

 пед. науки 12527 

Карпати 

 екон. науки 12088 

Карпатський регіон 

 геол. науки 12606 

Керченсько-Таманський прогин 

 геол. науки 12815 

Київ 

 біол. науки 12870 

 іст. науки 14024 

 с.-г. науки 13462 

Київська обл. 

 іст. науки 14023 

Китай 

 філософ. науки 11743, 11765 

Кіровоградська обл. 

 екон. науки 11986 

 пед. науки 12432 

КНДР 

 соц. комунікації 11877 

Країни Європ. Союзу 

 держ. упр. 12383 

 екон. науки 12090, 12101 

 пед. науки 12412 

 політ. науки 11914 

 юрид. науки 12123, 12131, 

  12177, 12199, 12275 

Кременчуцьке вдсх 

 біол. науки 12867 

Лівобережна Україна 

 іст. науки 13944 

Лівобережне Полісся України 

 техн. науки 13504 

Лівобережний Лісостеп України 

 геогр. науки 12820 

 с.-г. науки 13508 

Лісостеп України 

 біол. науки 12831, 13538 

 геол. науки 12790 

 с.-г. науки 13509-10, 13518, 

  13524-25, 13527, 13533 

Луганська обл. 

 геогр. науки 13954 

Луцьк 

 техн. науки 12612 

Львів 

 іст. науки 14016 

Львівська обл. 

 геогр. науки 13956 

 мистецтвознавство 13804 

Македонія 

 іст. науки 11910 

Миколаївська обл. 

 іст. науки 14040 

Мізоцький кряж, Рівнен. обл. 

 геогр. науки 13953 

Нижнє Подунав'я 

 іст. науки 12595 

Німеччина 

 іст. науки 12387 

 мистецтвознавство 13800 

 пед. науки 12421, 12429, 12433 

 філософ. науки 11751 

 юрид. науки 12259 

Одеса 

 філол. науки 13863 

Опілля 

 іст. науки 12599 

Передкарпатський прогин 

 геол. науки 12783, 12789, 12812 

Передкарпаття 

 с.-г. науки 13467 
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Південна Азія 

 політ. науки 11917 

Південна Україна 

 біол. науки 12875 

 геогр. науки 12821 

 іст. науки 11852, 14010 

 пед. науки 12422 

 політ. науки 11905 

 с.-г. науки 13507 

 техн. науки 12614 

 юрид. науки 12108 

Південний Степ України 

 с.-г. науки 13497, 13522 

Південно-Західний Крим 

 іст. науки 13943 

Південно-Східна Волинь 

 іст. науки 14034 

Північна Україна 

 геол. науки 12828 

Північне Причорномор'я 

 іст. науки 13979 

 культурологія 11725 

Північний Степ України 

 с.-г. науки 13500 

Північно-Західне Приазов'я 

 геогр. науки 13947 

Північно-Західне Причорномор'я 

 біол. науки 12837 

Північно-Східна Україна 

 іст. науки  13942 

Побужжя 

 геогр. науки 12803 

Поділля 

 геогр. науки 13968 

 геол. науки 12827 

 іст. науки 13785, 14007, 14034 

 психол. науки 11825 

Полісся 

 біол. науки 12603 

 вет. науки 13560 

 с.-г. науки 12797, 13457 

Поліський природ. заповідник,  

Житомир. обл. 

 біол. науки 12865 

Польща 

 іст. науки 13980, 13983-84, 13993, 

  13999, 14004, 14032, 14038 

 пед. науки 12410, 12463 

 політ. науки 11895, 11916, 12357 

 юрид. науки 12298 

Правобережна Україна 

 іст. науки 13982, 14001, 

  14033, 14036 

Правобережний Лісостеп України 

 с.-г. науки 13498, 13511, 

  13514, 13532, 13537 

Приазов'я 

 геол. науки 12813 

Прикарпаття 

 техн. науки 13706 

Прикерченський шельф 

 геол. науки 12791 

Приполярний Урал 

 геол. науки 12818 

Прип'ять, р. 

 геогр. науки 12824 

Рівненська обл. 

 геогр. науки 13963 

 с.-г. науки 13502 

Російська імперія 

 іст. науки 11853, 13982, 

  13989, 14006 

Росія 

 іст. науки 13981, 13985, 14009 

 мистецтвознавство 13796 

 пед. науки 12406 

 філол. науки 13863 

 юрид. науки 12149 

Середнє Придністер'я 

 геогр. науки 13962 

Сімферополь 

 культурологія 11871 

Слобожанщина 

 іст. науки 14025 

СРСР 

 іст. науки 11907, 13980, 

  13988, 13991 

Степ України 

 біол. науки 13515 

 с.-г. науки 13526, 13534, 13581 

Суми 

 геогр. науки 13970 

Східна Європа 

 геогр. науки 12794 

 іст. науки 13977 

 філософ. науки 11754 
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Східна Україна 

 архітектура 13789 

США 

 держ. упр. 12376 

 іст. науки 13996 

 пед. науки 12397, 12409, 12452 

 політ. науки 11914 

 філол. науки 13901 

Тернопільська обл. 

 геогр. науки 13958 

 іст. науки 14035 

 пед. науки 12447 

Тиса, р. 

 геол. науки 12809 

Україна 

 архітектура 13790 

 біол. науки 12855, 12860, 

  12863, 12871 

 військ. науки 12388 

 геогр. науки 12802, 12808, 

  12822, 13955, 13960, 13965 

 геол. науки 12793, 12799 

 держ. упр. 12227, 12323-26, 

  12328-30, 12337-44, 12347-49, 

  12356, 12358, 12362-64,  

  12368-73, 12376-77, 12379-80, 

  12382-83, 12385 

 екон. науки 11692, 11709, 

  11864, 11923, 11928-31, 11935, 

  11942-44, 11949, 11951, 11955, 

  11962, 11968-69, 11972, 11974, 

  11977, 11980, 11993, 11996, 

  12004, 12007, 12010-12, 12014, 

  12016, 12019-20, 12023, 12025, 

  12027-29, 12032-33, 12038, 

  12043-44, 12071-76, 12078-87, 

  12095, 12100, 12102, 12336, 

  12354-55, 12359, 12583, 13543 

 іст. науки 11731, 11850, 

  11853, 11912-13, 11919, 

  12389, 12400, 13405, 13972-73, 

  13975-76, 13980, 13985, 13987, 

  13999, 14000, 14002-03,  

  14005-06, 14008-09, 14013,  

  14015, 14019-21, 14024,  

  14027, 14029, 14039, 14041 

 культурологія 11732 

 мед. науки 12128 

 мистецтвознавство 11723, 13783, 

  13798, 13801-02, 

  13806, 13808 

 пед. науки 12186, 12390, 12397, 

  12401-02, 12404, 12415, 

  12418, 12423, 12425, 12428, 

  12430, 12434, 12439, 12457, 

  12459, 12480, 12482, 12492, 

  12501, 12540, 12545, 

  12585, 12589 

 політ. науки 11893-94, 11896,  

  11898, 11901-04,  

  11906, 11909, 

  11915, 11918, 11920 

 психол. науки 11789, 11795, 

  11821, 11833 

 с.-г. науки 13459, 13535, 

  13572-73, 13576, 13578, 13582 

 соц. комунікації 11726, 

  11728-29, 11734,  

  11736-39, 11741, 11879,  

  13296, 13830, 13974 

 соціол. науки 11863, 11867, 

  11874, 11876, 11878, 11881 

 техн. науки 12662, 13269, 13368 

 фармац. науки 12928, 12942 

 філол. науки 13823, 13852,  

  13886 

 філософ. науки 11747, 11764, 

  11862, 11870, 11872 

 юрид. науки 11627, 11937, 

  11954, 12106, 12111-12, 

  12114-16, 12118, 12121-22, 

  12124, 12126, 12132, 12137-39, 

  12141-45, 12147-48, 12150, 

  12152-56, 12158, 12160-61, 

  12163-64, 12166, 12168, 

  12170-73, 12175-80, 12182, 

  12184-85, 12187-88, 12191-92, 

  12195, 12197, 12202, 12205-06, 

  12211-12, 12214-16, 12220, 

  12223-26, 12228, 12230, 12232, 

  12235, 12242, 12245-47, 12256-58, 

  12261, 12263-66, 12269, 12271-72, 

  12275-76, 12279, 12282-91, 12294, 

  12296, 12298, 12300, 12302-04, 

  12308, 12310-12, 12316-21, 

  12327, 12350, 12361, 12374 
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Українське Розточчя 

 с.-г. науки 13464 

Український щит 

 геол. науки 12782, 12788, 

  12817-18 

Українські Карпати 

 біол. науки 12861, 12872 

 геол. науки 12783, 12801 

 с.-г. науки 13458, 13463 

Фінляндія 

 пед. науки 12517 

Харків 

 екон. науки 12077 

 іст. науки 14037 

 мистецтвознавство 13803 

Харківська обл. 

 геогр. науки 11963, 13961 

 іст. науки 14017 

 мистецтвознавство 13805 

Херсонська обл. 

 іст. науки 14028 

 с.-г. науки 13505 

Холмщина 

 іст. науки 14038 

Центральне Полісся України 

 с.-г. науки 13513 

Центральний Лісостеп України 

 с.-г. науки 13512 

Центрально-Східна Європа 

 держ. упр. 12383 

 екон. науки 12090 

Черкаська обл. 

 екон. науки 11927 

Чернівецька обл. 

 геогр. науки 13952 

Чернігів 

 архітектура 13791 

Чернігівська обл. 

 геогр. науки 13957 

 іст. науки 14026, 14031 

 мед. науки 13097 

 юрид. науки 12378 

Чорне море 

 геогр. науки 12805 

 геол. науки 12787, 12791, 

  12793, 12806 

Японія 

 мистецтвознавство 12596 
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