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ПЕРЕДМОВА 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У кожному номері літопису подано допоміжні покажчики: іменний та геогра-
фічний. 

В іменному покажчику вміщено прізвища авторів, а також осіб, котрим присвяче-
но автореферати (персоналії). Автори з однаковими прізвищами та ініціалами об'єд-
нано в одній рубриці. Номери, віднесені до персоналій, подано в круглих дужках. 

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

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

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

00 Загальні питання науки та культури 

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування  

комп'ютера. Оброблення даних 

На ступінь кандидата 

1. Андрієцький Б. Р. Прогнозування часових послідовностей з елементами не-

визначеності на основі нейромережевого спектрального аналізу : автореф. дис. на 

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

інтелекту" / Андрієцький Богдан Романович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 

Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6329 А] 

УДК 004.032.26 

2. Полєтайкін О. М. Експертна система підтримки прийняття рішень при про-

суванні комп'ютерної техніки споживачеві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Полєтайкін Олексій 

Миколайович ; Донец. нац. ун-т, [Донец. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-7117 А] 

УДК 004 

3. Смотр О. О. Методи та інформаційні технології організації процесу 

ліквідації лісових пожеж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Смотр Ольга Олексіївна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності Держ. служби України з 

надзв. ситуацій]. — Львів, 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (24 назви). — 

100 пр. — [2013-6969 А] УДК 004:[614.841.42:630 

4. Чайковський А. В. Схемотехнічні та програмно-алгоритмічні методи по-

кращення характеристик інтелектуальних оптоелектронних сенсорів кута : автореф. 

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

та компоненти" / Чайковський Андрій Вікторович ; НАН України, Ін-т електроди-

наміки, [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя М-ва освіти і науки України]. — 

К., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2013-6983 А] 

УДК 004:651.58 

5. Шевченко В. О. Моделі і методи інформаційної технології формування 

індивідуальних траєкторій самостійної роботи студентів : автореф. дис. на здобуття 

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

Вікторія Олександрівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. 

ін-т", [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-7918 А] 

УДК 004:378.147 

 004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь доктора 

6. Дороніна Ю. В. Методи побудови і вдосконалення моніторингових систем 

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

спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Дороніна Юлія Валентинівна ; Севастопол. нац. 

техн. ун-т. — Севастополь, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (45 назв). 

— [2013-7810 А] УДК 004.322.04 
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На ступінь кандидата 

7. Албанський І. Б. Кореляційні спецпроцесори опрацювання цифрових даних 

в кодових системах різних теоретико-числових базисів : автореф. дис. на здобуття 

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

поненти" / Албанський Іван Богданович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-6324 А] 

УДК 004.3 

8. Антонів У. С. Логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі з накопичен-

ням заряду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Антонів Уляна Степанівна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-7403 А] УДК 004.3'144:621.391 

9. Багацький О. В. Методи та аналого-цифрові пристрої визначення якості 

комунальних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Багацький Олексій Валенти-

нович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2013. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2013-7407 А] 

УДК 004.388:519.868 

10. Волинський О. І. Методи побудови високопродуктивних спецпроцесорів 

на основі теоретико-числового базису Крестенсона : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Волинський Орест Ігорович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2013-6411 А] 

УДК 004.383 

11. Єлісєєва О. В. Засоби підтримки обчислювального процесу інтелектуаль-

ної пам'яті комп'ютерних систем типу "Процесор-в-пам'яті" : автореф. дис. на здо-

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

ненти" / Єлісєєва Олена Володимирівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глуш-

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

100 пр. — [2013-7433 А] 

УДК 004.33 

 004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь доктора 

12. Азархов О. Ю. Інформатизація процесів реабілітаційно-відновлювального 

лікування постінсультних хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. та біол. інформатика і кібернетика" / Азархов Олександр 

Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 

(38 назв). — 110 пр. — [2013-6322 А] УДК 004.4:616.831-07 

На ступінь кандидата 

13. Бачкір Л. В. Інформаційні технології для системи підтримки рішень задач 

транспортної логістики в умовах малої вибірки вихідних даних : автореф. дис. на 

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

Лариса Вадимівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2013. — 19 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2013-7010 А] 

УДК 004.45:656.07 
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14. Бєлявін В. Ф. Розробка та дослідження моделі сигналу і методу під-

вищення завадостійкості охоронних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Бєлявін Володимир Федоро-

вич ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Ін-т пробл. мат. машин і 

систем]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-6355 А] 

УДК 004.4:621.39 

15. Гамзаєв Р. О. Моделі та інформаційна технологія трасування вимог в 

гнучких процесах розробки програмного забезпечення : автореф. дис. на здобуття 

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

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

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-6417 А] УДК 004.4 

16. Клипа А. В. Оцінка хімічного складу природних вод на основі ймовір-

нісного моделювання розподілів вмісту хімічних компонентів для вирішення задач 

екологічного моніторингу : (на прикл. Полтав. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.05 "Геол. інформатика" / Клипа Андрій Воло-

димирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7773 А] 

УДК 004.4:556 

17. Колесник А. Л. Моделі та методи розроблення сімейств варіантних програм-

них систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Колесник Андрій Леоні-

дович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т програм. систем НАН України]. — 

К., 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19 (11 назв). — 100 пр. — [2013-7450 А] 

УДК 004.4 

18. Мандрікова Л. В. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень 

при управлінні ризиками в програмних проектах систем критичного призначення : 

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

технології" / Мандрікова Людмила Василівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-

ковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-6616 А] УДК 004.413 

19. Ніколаєнко С. В. Методи підвищення стійкості квантових протоколів без-

печного зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.13.21 "Системи захисту інформації" / Ніколаєнко Сергій Валентинович ; Одес. 

нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 130 пр. — [2013-7386 А] 

УДК 004.4'4.056.5 

20. Орєхова А. О. Моделі, методи та інформаційна технологія оцінки якості 

людино-машинних інтерфейсів інформаційно-керуючих систем : автореф. дис. на 

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

Орєхова Анастасія Олександрівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 

— 100 пр. — [2013-7899 А] УДК 004.415.5.056.5 

21. Стахів І. Р. Композиційна модель розподілів складових природно-тех-

ногенного середовища : (на прикл. Київ. агломерації) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.05 "Геол. інформатика" / Стахів Ірина 

Романівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7792 А] 

УДК 004.4:502.175 
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22. Шевцов О. М. Механізми формування інтегрованої архітектури електрон-

них комунікацій органів державної влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шевцов Олександр 

Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-0198 А] 

УДК 004.4:351.07 

004.6 Дані 

На ступінь кандидата 

23. Возовиков Ю. М. Моделі та методи керування матеріалізованими пред-

ставленнями для інформаційних систем з реляційними базами даних : автореф. дис. 

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

Возовиков Юрій Миколайович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2013. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7026 А] 

УДК 004.657 

24. Григорович А. Г. Прикладні програмні системи зі сховищем даних на ос-

нові ненормалізованих відношень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Григорович Андрій Геннадійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Дрогобиц. держ. 

пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2013-7209 А] УДК 004.65 

25. Лозицький О. А. Прикладна програмна система опрацювання україномов-

них технічних текстів для людей з вадами зору : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

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

систем" / Лозицький Олександр Анатолійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 

Львів, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (27 назв). — 100 пр. — 

[2013-6602 А] УДК 004.612-056.262 

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

На ступінь кандидата 

26. Бондаренко А. А. Синтез топологічної структури мереж доступу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. 

системи та мережі" / Бондаренко Антон Анатолійович ; Держ. ун-т телекомунікацій, 

[Одес. нац. акад. харч. технологій]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2013-7414 А] УДК 004.725.5 

27. Добуш Ю. Д. Розвиток інфокомунікаційної мережної інфраструктури для 

систем електронного урядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Добуш Юрій 

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

с. 15—17 (12 назв). — 150 пр. — [2013-6462 А] 

УДК 004.7:354.078 

28. Ришковець Ю. В. Методи та засоби побудови Веб-галерей з урахуванням 

інтересів користувача : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Ришковець Юрій 

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

Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2013-6715 А] 

УДК 004.738.1 
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29. Шевченко О. В. Інформаційна технологія управління комунікаційними сис-

темами електронних засобів масової інформації : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

сандр Володимирович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2013. — 21 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2013-6813 А] 

УДК 004.78 

30. Яциковська У. О. Методи та засоби моделювання безпечної комунікації в 

системі клієнт-сервер : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Яциковська Уляна Олегівна ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Львів, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7680 А] 

УДК 004.7.056.53 

 004.8 Штучний інтелект 

На ступінь доктора 

31. Субботін С. О. Методи побудови діагностичних моделей на основі нейро-

нечітких мереж в інтелектуальних системах діагностування : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інте-

лекту" / Субботін Сергій Олександрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [За-

поріз. нац. техн. ун-т]. — Х., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (45 назв). 

— 100 пр. — [2013-7794 А] УДК 004.891.3.032.26 

32. Фролов В. В. Автоматизація проектування технологічних систем механіч-

ної 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. — [2013-7912 А] 

УДК 004.896 

На ступінь кандидата 

33. Бабосюк Н. А. Моделі та інформаційна технологія оцінки впливу слабко-

формалізованих стратегій на показники бізнес-плану діяльності підприємства : авто-

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

нології" / Бабосюк Надія Андріївна ; Донецьк. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-7007 А] 

УДК 004.896 

34. Клювак А. В. Методи усунення локальних спотворень зображень : авто-

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

засоби штуч. інтелекту" / Клювак Андрій Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (13 назв) та в тексті. 

— 100 пр. — [2013-6531 А] 

УДК 004.8 

 004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 

35. Кунченко-Харченко В. І. Інформаційні технології документообігу для 

прогнозування циклів розвитку інтегрованих систем : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Кунченко-Харченко 

Валентина Іванівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2013. — 42 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 36—40 (41 назва). — 100 пр. — [2013-6580 А] УДК 004.91 

36. Рак Т. Є. Ієрархічні моделі та інформаційні технології оперативного управ-

ління в умовах надзвичайних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Рак Тарас Євгенович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка", [Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, Держ. служба 

України з надзв. ситуацій]. — Львів, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 

(53 назви). — 100 пр. — [2013-6706 А] 

УДК 004.9 

37. Ролік О. І. Інформаційна технологія управління корпоративною ІТ- інфра-

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

"Інформ. технології" / Ролік Олександр Іванович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — К., 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—34 (65 назв). — 120 пр. 

— [2013-6717 А] 

УДК 004.9 

38. Чертов О. Р. Моделі, інформаційні технології та архітектура систем оброб-

ки демографічної інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Чертов Олег Романович ; НАН України, 

Ін-т пробл. мат. машин і систем, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — 

К., 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (52 назви). — 150 пр. — [2014-0192 А] 

УДК 004.9:004.6 

На ступінь кандидата 

39. Батько Ю. М. Аналіз цитологічних зображень в системах автоматизованої 

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

05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Батько Юрій Мирославович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2013-6850 А] 

УДК 004.932.2 

40. Вишняков В. Ю. Інформаційні моделі та методи моніторингу температур-

них явищ підстильної поверхні Землі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Вишняков В'ячеслав Юрійович ; 

НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. — К., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-7293 А] 

УДК 004.942:551.52 

41. Груздо І. В. Інформаційна технологія аналізу та оцінювання письмових 

навчальних робіт в аспекті наявності текстових запозичень : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Груздо Іри-

на Володимирівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". 

— Х., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-6439 А] 

УДК 004.912 

42. Груник А. І. Інформаційна технологія лазерного контролю вібрації агре-

гатів транспортної інфраструктури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Груник Андрій Іванович ; Укр. 

акад. друкарства. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-6440 А] 

УДК 004.9:534.647 
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43. Дорогий Я. Ю. Інформаційна технологія біометричної ідентифікації люди-

ни за зображенням обличчя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Дорогий Ярослав Юрійович ; Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(17 назв). — 120 пр. — [2013-6466 А] УДК 004.93'1 

44. Майстренко О. С. Бізнес-моделювання слабкоструктурованих організа-

ційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Майстренко Олександр Сергійо-

вич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (26 назв). — 100 пр. — [2013-6612 А] 

УДК 004.942:005.74 

45. Полякова Т. В. Класифікація зображень на основі ознакових просторових 

структур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 

"Системи та засоби штуч. інтелекту" / Полякова Тетяна Вікторівна ; Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки. — Х., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-7741 А] 

УДК 004.932.2 

46. Рашкевич Ю. Ю. Інформаційні технології шифрування зображень в теле-

комунікаційних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Рашкевич Юрій Юрійович ; Укр. акад. дру-

карства, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6707 А] 

УДК 004.932.056.55 

47. Сафонова С. О. Інформаційна технологія підтримки оперативних рішень 

диспетчера при надзвичайних ситуаціях у виробництві : автореф. дис. на здобуття 

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

Світлана Олександрівна ; Донец. нац. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-7132 А] 

УДК 004.942:658.5 

 005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

48. Гонтарева І. В. Методологія комплексного оцінювання ефективності роз-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гонтарева Ірина Вячеславівна ; 

Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 

(51 назва). — 100 пр. — [2013-6870 А] 

УДК 005.585:005.336.1 

49. Зелінська Г. О. Формування регіонального освітнього менеджменту в умо-

вах розвитку економіки знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Зелінська Галина 

Олексіївна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Івано-Франків. нац. техн. 

ун-т нафти і газу]. — Полтава, 2013. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—35 (37 назв). — 

140 пр. — [2013-7571 А] 

УДК 005:37 

50. Ібрагімов Е. Е. Забезпечення розвитку корпоративного стратегічного пла-

нування на засадах економіки знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ібрагімов Ернест Енверович ; 

Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Держ. вищ. 

навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т"]. — Донецьк, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—37 (60 назв). — 100 пр. — [2014-0119 А] УДК 005.3 

51. Нєізвєсний С. І. Розвиток методологій управління проектами із застосу-

ванням механізмів конвергенції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і прогр." / Нєізвєсний Сергій Іванович ; Київ. 

нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36. — 

100 пр. — [2013-7107 А] 

УДК 005.8 

52. Хома І. Б. Діагностика економічної захищеності машинобудівного під-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Хома Ірина Борисівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 

— Львів, 2013. — 45 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—42 (98 назв). — 

100 пр. — [2013-7753 А] 

УДК 005.934.3:621 

На ступінь кандидата 

53. Адамів М. Є. Антисипативне управління машинобудівними підриємствами 

на засадах слабких сигналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Адамів Марта Євгенівна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—22 (26 назв). — 100 пр. — [2013-7761 А] 

УДК 005.3:621 

54. Асмолова І. М. Формування стратегії управління ресурсним потенціалом 

підприємств паливно-енергетичного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Ірина Миколаївна ; Донец. держ. ун-т упр., [ПВНЗ "Європ. ун-т"]. — Донецьк, 2013. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-7881 А] УДК 005.21:330.15:662.6 

55. Афтанюк О. В. Багатокритеріальна оцінка проектних рішень при ймо-

вірнісній і нечіткій структурі робіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і прогр." / Афтанюк Олег Валенти-

нович ; Держ. служба України з надзв. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки 

життєдіяльності, [Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова]. — Львів, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-7283 А] 

УДК 005.8 

56. Бериславська А. В. Мотивація праці управлінського персоналу у забезпе-

ченні зростання економічних результатів підприємства : автореф. дис. на здобуття 

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

славська Анна Володимирівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6852 А] 

УДК 005.95:331.101.3 

57. Водолажська Т. О. Формування стратегій управління персоналом авто-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Водолажська Тетяна Олександрів-

на ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-7369 А] 

УДК 005.95:656.13 
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58. Гончарук А. М. Інтегрування функціональних циклів логістики в управ-

лінні інноваційною діяльністю машинобудівного підприємства : автореф. дис. на 

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

Гончарук Андрій Миколайович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2013. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6429 А] 

УДК 005.932:658.589 

59. Дериховська В. І. Розвиток персоналу у системі стратегічного управління 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дериховська Вікторія Ігорівна ; Харків. 

нац. екон. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-6458 А] УДК 005.21:005.963 

60. Єгорченков О. В. Формування бачення проектів методом візуалізації ін-

формації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 

"Упр. проектами і прогр." / Єгорченков Олексій Володимирович ; Київ. нац. ун-т 

буд-ва і архіт. — К., 2013. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — 150 пр. — 

[2013-6476 А] 

УДК 005.8 

61. Єрмолаєв П. В. Діагностика та планування економічної безпеки підприємства : 

(на прикл. пивовар. п-в України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльн." / Єрмолаєв Павло 

Вікторович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана"]. — Луганськ, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-7435 А] УДК 005.934(477) 

62. Зеленкіна К. І. Розвиток транскордонного співробітництва промислових 

підприємств на основі кластерного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зеленкіна Катерина 

Ігорівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-0117 А] 

УДК 005.31 

63. Івануса А. І. Методи та моделі управління проектами безпечної експлуата-

ції спортивно-видовищних споруд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і прогр." / Івануса Андрій Іванович ; 

Держ. служба України з надзв. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. 

— Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-7311 А] 

УДК 005.8:725.826 

64. Йохна В. М. Управління інноваційним розвитком підприємства на основі 

функціонально-вартісного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Йохна Віталій Миколайович ; 

Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2013-7713 А] 

УДК 005.591.6 

65. Корнієнко Т. М. Стратегічне управління якістю продукції в харчовій про-

мисловості України : (на прикл. хлібопекар. підприємств м. Києва) : автореф. дис. на 

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

Корнієнко Тетяна Миколаївна ; Чернігів. нац. технол. ун-т, [Відкритий міжнар. ун-т 

розв. людини "Україна"]. — Чернігів, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-7718 А] 

УДК 005.21:658.56:664.6(477-25) 
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66. Мельник О. В. Формування логістичної стратегії розвитку річкових портів 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Мельник Ольга Володимирівна ; Київ. держ. акад. вод. 

трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-7384 А] 

УДК 005.932:627.215.2](477) 

67. Норенко Ю. І. Нові корпоративні технології управління промисловими 

підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Норенко Юлія Ігорівна ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2013. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 120 пр. — [2013-7473 А] 

УДК 005.3 

68. Опанасюк Ю. І. Управління конкурентоспроможністю лізингової компа-

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

номіка та упр. п-вами" / Опанасюк Юлія Іванівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 

2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-7389 А] УДК 005.332.4:339.187.2 

69. Полотай О. І. Інноваційні підходи до управління освітніми проектами в 

умовах формування суспільства знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і прогр." / Полотай Орест Іванович ; 

Держ. служба України з надзв. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльн. — 

Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 120 пр. — [2013-7357 А] 

УДК 005.8:37.014.5 

70. Прокоф'єва К. В. Управління ефективністю функціонування підприємств 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Прокоф'єва Катерина Василівна ; Донец. 

держ. ун-т упр., [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7906 А] 

УДК 005.336.1:697.34 

71. Степанова Ю. Л. Результативність адаптації металургійного підприємства 

в системі його економічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльн." / Степанова Юлія 

Леонідівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донбас. держ. техн. ун-т]. 

— Луганськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — Примірник деф.: 

відсутні с. 3—4, 17—18. — 100 пр. — [2013-7258 А] 

УДК 005.934:669.013 

72. Сулевський В. В. Вартісно-орієнтоване управління підприємствами з пе-

рероблення та консервування фруктів і овочів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

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

димир Валерійович ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — 

Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — 

[2013-7538 А] УДК 005.52:664.8 

73. Фархшатова О. В. Формування конкурентних переваг промислового під-

приємства на засадах адаптивного управління : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

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

Василівна ; Донец. держ. ун-т упр., [ПВНЗ "Макіїв. екон.-гуманіт. ін-т"]. — Донецьк, 

2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. 

— [2013-7911 А] УДК 005.93:334.716 
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74. Шаповалова Ю. П. Управління виробничим потенціалом м'ясопереробних 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Шаповалова Юлія Петрівна ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 110 пр. — [2013-7555 А] 

УДК 005.93:637.5 

75. Ярошенко Н. П. Управління програмами розвитку організацій на основі 

формування та відтворення підприємницької енергії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і прогр." / Ярошенко 

Наталя Петрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2013-7000 А] 

УДК 005.8 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь доктора 

76. Гоц Н. Є. Науково-технічні засади метрологічного забезпечення термо-

метрії за інфрачервоним випроміненням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Гоц 

Наталія Євгенівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 34—38 (51 назва). — 100 пр. — [2013-7525 А] 

УДК 006.91+536.5 

На ступінь кандидата 

77. Нікішин В. В. Метод підвищення точності вимірювання параметрів дво-

фазних водяних потоків з використанням системи технічного зору : автореф. дис. на 

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

сертифікація та метрол. забезп." / Нікішин Володимир Володимирович ; Одес. держ. 

акад. техн. регулювання та якості, [Севастопол. нац. ун-т ядер. енергії і пром-сті]. — 

Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-7782 А] 

УДК 006.91 

78. Петренко О. К. Науково-технічні засади нормування рівнів шуму та 

вібрації транспортних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Петренко 

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

табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-7534 А] 

УДК 006.063:656.13 

 008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь доктора 

79. Петрова І. В. Дозвілля в історико-культурному вимірі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія куль-

тури" / Петрова Ірина Владиславівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т куль-

тури і мистецтв. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (57 назв). — 100 пр. — 

[2013-6678 А] 

УДК 008:379.8 
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02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь доктора 

80. Кунанець Н. Е. Система бібліотечно-інформаційного обслуговування ко-

ристувачів з особливими потребами в Україні: історія, методологічні засади, перспек-

тиви : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : 

спец. 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Кунанець Наталія 

Едуардівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, [Нац. ун-т 

"Львів. політехніка"]. — К., 2013. — 39 с. — Бібліогр.: с. 30—37 (56 назв). — 100 пр. 

— [2013-7076 А] 

УДК 027.081(477) 

На ступінь кандидата 

81. Барабаш С. І. Зв'язки з громадськістю в системі соціально-комунікаційної 

діяльності бібліотеки вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

бібліографознав." / Барабаш Світлана Іванівна ; М-во культури України, Київ. нац. 

ун-т культури і мистецтв. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2013-6343 А] 

УДК 027.7:316.77 

82. Дригайло С. В. Система обслуговування газетними фондами в умовах зрос-

тання інформаційних потреб читачів: досвід Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського (1991—2010) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Дригайло 

Сергій Васильович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 

2013. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7171 А] 

УДК 025.5 

83. Постельжук О. М. Інформаційно-аналітична діяльність обласних універ-

сальних наукових бібліотек України: основні напрями діяльності і види інфор-

маційної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. ко-

мунікацій : спец. 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / 

Постельжук Олена Миколаївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернад-

ського, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-6696 А] 

УДК 025.5+303.442.3]:027.021(477) 

06 Організації загального типу 

069 Музеї. Виставки 

На ступінь кандидата 

84. Синельник І. С. Чернігівський історичний музей імені В. В. Тарновського: 

інституційний розвиток, напрями роботи, формування фондових зібрань (кінець ХІХ — 

початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Синельник Ірина Сер-

гіївна ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. 

— 100 пр. — [2013-7790 А] 

УДК 069.02:94(477.51-25) 
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070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 

85. Сидоренко О. О. Становлення і розвиток дитячої та учнівської періодики 

на території України (кінець ХІХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія 

журналістики" / Сидоренко Оксана Олександрівна  ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара, [Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка]. — 

Дніпропетровськ, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — 

[2013-6740 А] УДК 070(477)"18/20" 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

 1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

86. Дорожко І. І. Родинне виховання у суспільстві ризику: функціональний по-

тенціал у нових соціокультурних контекстах : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Дорожко Ірина Іванівна ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 34 с. — Бібліогр.: с. 27—32 

(56 назв). — 100 пр. — [2013-7303 А] УДК 101:37.018.1 

87. Жеребкін С. В. Нестабільні онтології в філософській антропології ХХ—

ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.04 

"Філософ. антропологія, філософія культури" / Жеребкін Сергій Васильович ; Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Центр гуманіт. освіти НАН України]. — Х., 2013. 

— 34 с. — Бібліогр.: с. 28—31. — 100 пр. — [2013-7849 А] 

УДК 141.319.8"19/20" 

88. Журба М. А. Метафізика віртуальної культури : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія 

культури" / Журба Микола Анатолійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. 

— Луганськ, 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 26—33 (68 назв). — 100 пр. — [2013-6482 А] 

УДК 130.2 

89. Йосипенко О. М. Французька філософія мови другої половини ХХ — по-

чатку ХХІ ст.: основні тенденції та альтернативи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Йосипенко Оксана 

Миколаївна ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. — К., 2013. — 28 с. 

— Бібліогр.: с. 22—26 (41 назва). — 100 пр. — [2013-6506 А] 

УДК 101(44):81]"19/20" 

90. Колісник О. В. Самоідентифікація людини в американській філософії дру-

гої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 

наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Колісник Олександра Володимирівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 29 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 23—26. — 100 пр. — [2013-7065 А] УДК 141(73)"19" 

91. Левченко О. Г. Феномен театру в контексті філософської антропології : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. 

антропологія, філософія культури" / Левченко Олена Григорівна ; НАН України, Ін-т 

філософії ім. Г. С. Сковороди, [Центр гуманіт. освіти НАН України]. — К., 2013. — 

32 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (37 назв). — 120 пр. — [2013-7338 А] 

УДК 141.319.8:792 
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92. Лисенкова В. В. Філософський спосіб життя: соціокультурні виміри : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. 

антропологія, філософія культури" / Лисенкова Владлена Віталіївна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Харків. держ. акад. культури, М-во культури України]. — Х., 

2013. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (45 назв). — 100 пр. — [2013-7341 А] 

УДК 141.319.8:316.61 

93. Масаєв М. В. Парадигмальні образи і символи у трансформаційних проце-

сах епох і цивілізацій : (філософ.-іст. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Масаєв 

Михайло Володимирович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [РВНЗ "Крим. 

гуманіт. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Республіки Крим]. — 

Дніпропетровськ, 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—33. — 100 пр. — [2013-7348 А] 

УДК 101(091) 

94. Родний О. В. Ренесансна філософія людини і сміхова культура Відроджен-

ня: грані діалогу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 

спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Родний Олег Володимирович ; Дніпропетров. нац. 

ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 34 с. — Бібліогр.: с. 29—31. — 

100 пр. — [2013-7587 А] УДК 141.5 

95. Сторожук С. В. Нація як об'єкт історико-філософського аналізу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія 

філософії" / Сторожук Світлана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-

ка, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — К., 2013. — 33 с. — 

Бібліогр.: с. 26—30 (40 назв). — 120 пр. — [2013-6752 А] 

УДК 1(091) 

96. Шандор Ф. Ф. Соціально-філософська рефлексія феномену української 

національної свідомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 

наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Шандор Федір Федоро-

вич ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2013. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 32—35. — 100 пр. — [2013-6807 А] 

 УДК 141.7+316.3 

97. Шевцов С. П. Соціальні механізми формування правосвідомості : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та 

філософія історії" / Шевцов Сергій Павлович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — 

Одеса, 2013. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—32. — 100 пр. — [2013-7556 А] 

УДК 141.7:340.12 

На ступінь кандидата 

98. Аврахова Л. В. Ідея інтерсуб'єктивності в діалогізмі М. М. Бахтіна: досвід 

концептуальної реконструкції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філо-

соф. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Аврахова Лаура Вікторівна ; Дніпро-

петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Нац. металург. акад. України]. — Дніпропет-

ровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-6841 А] 

УДК 141.1 

99. Андруцька Я. В. Танатологічні уявлення в філософській думці доби 

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

09.00.05 "Історія філософії" / Андруцька Яна Вікторівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15. — 100 пр. 

— [2013-7281 А] 

УДК 128(477) 
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100. Бірюкова Г. С. Стратегія розвитку творчого потенціалу особистості в 

умовах глобальної трансформації людства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Бірюкова 

Ганна Сергіївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Київ. ун-т туризму, еко-

номіки і права]. — Житомир, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. 

— [2013-7287 А] УДК 101:316.3 

101. Бороденко О. В. Тілесний і духовний аспекти людського буття в творчості 

Андрія Платонова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

[спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Бороденко Олег 

Віталійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра 

Могили]. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-7365 А] 

УДК 130.2 

102. Бурковський М. В. Концепція міфу у філософській творчості Ф. В. Й. Шел-

лінга : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 

"Історія філософії" / Бурковський Максим Володимирович ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара, [Харків. держ. акад. культури М-ва культури України]. — 

Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2014-0090 А] 

УДК 1(430)(091) 

103. Драпогуз В. П. Екстраполяція як метод соціального пізнання : автореф. 

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

та філософія історії" / Драпогуз Василь Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка, [Центр гуманіт. освіти НАН України]. — К., 2013. — 17 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2013-7170 А] 

УДК 141.7 

104. Іванов О. О. Здоров'я у дискурсі соціального буття людини : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та 

філософія історії" / Іванов Олексій Олександрович ; Держ. заклад "Південноукр. нац. 

пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(12 назв). — 110 пр. — [2013-6500 А] 

УДК 1:316.3 

105. Киселиця С. В. Віра як екзистенціал людського буття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.01 "Онтологія, гносеологія, 

феноменологія" / Киселиця Світлана Володимирівна ; НАН України, Ін-т філософії 

ім. Г. С. Сковороди. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. 

— [2013-6523 А] 

УДК 111.7:141.32 

106. Клінцова М. М. Трансформація ціннісних основ сучасної української 

сім'ї : (соц.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 

наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Клінцова Марія 

Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Таврійс. нац. ун-т 

ім. В. І. Вернадського]. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — 

[2013-7322 А] УДК 124.5:316.362(=161.2) 

107. Пустова М. І. Гендерна епістемологія у філософії постмодерну : (іст.-

філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Пустова Марія Іванівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара, [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — 

Дніпропетровськ, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15. — 100 пр. — [2013-7124 А] 

УДК 141.7 
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108. Сіома М. О. Проблема природи права у філософії Джеремі Бентама : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія 

філософії" / Сіома Микола Олександрович ; НАН України, Ін-т філософії 

ім. Г. С. Сковороди, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2013. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 150 пр. — [2013-7665 А] 

УДК 141.311:340.12 

109. Суржик І. О. Міфологічні засади української етнічної культури : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.12 "Україно-

знавство" / Суржик Ігор Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. 

— 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7146 А] 

УДК 130.2:39(=161.2) 

110. Угляр Я. Ю. Метафізичні та логіко-гносеологічні аспекти філософії 

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

09.00.05 "Історія філософії" / Угляр Яна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-

ка. — К., 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2013-7948 А] 

УДК 141.3 

111. Федорічева І. О. Еволюція платонізму в естетичному процесі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Фе-

дорічева Інна Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 

2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (11 назв). — 100 пр. — [2013-6781 А] 

УДК 111.852:141.131 

112. Ханчич В. М. Антропологічний зміст виховання у філософії Нового часу 

(XVII — сер. XVIII ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 

наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Ханчич Валентина Миколаївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 

100 пр. — [2013-7156 А] УДК 141:37.011]"16/17" 

113. Хмелевська Н. А. Соціально-філософський аналіз проблеми покарання : 

(в контексті відновлення кримін. юстиції) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Хме-

левська Наталія Анатоліївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Харків. нац. ун-т 

внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Одеса, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-7544 А] УДК 141.7:340.12 

114. Холох О. І. Філософсько-методологічне осмислення дарообміну в антро-

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

09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Холох Олена Іванівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-7950 А] УДК 130.2 

115. Шаповалова Л. О. Побут як соціокультурний феномен: соціально-фі-

лософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Шаповалова Лілія 

Олександрівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Запоріз. нац. ун-т]. — Жи-

томир, 2013. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 200 пр. — 

[2013-6810 А] УДК 141.7:316.3 

 159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

116. Антонова Н. О. Психологічні основи розвитку готовності до професійної 

діяльності у майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Антонова Наталія Олек-

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

2013. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 37—42. — 150 пр. — [2013-6847 А] 

УДК 159.923.2-051 

117. Богучарова О. І. Психологія ставлення до здоров'я: парадигми, моделі, 

чинники розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Богучарова Олена Іванівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—36 (43 назви). — 100 пр. — [2013-7687 А] 

УДК 159.923:613 

118. Бохонкова Ю. О. Психологія випереджальної стратегії поведінки особис-

тості в ситуації життєвих змін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. 

наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Бохонкова Юлія 

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

[Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2013-6377 А] 

УДК 159.9:316.62 

119. Дорожкін В. Р. Психологія альтруїстичної поведінки особистості : авто-

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

логія, історія психології" / Дорожкін Валерій Романович ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. 

— К., 2013. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—31 (25 назв). — 100 пр. — 

[2013-6467 А] УДК 159.923.3 

120. Кукуруза Г. В. Психологічна допомога сім'ям, що виховують дітей раннього 

віку з порушеннями розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. 

наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Кукуруза Ганна Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Держ. установа 

"Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків Нац. акад. мед. наук України"]. — Х., 2013. 

— 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2013-7075 А] 

УДК 159.922.76 

121. Льовочкіна А. М. Психологія розвитку екологічної культури студент-

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

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Льовочкіна Антоніна Михайлівна ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 38 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—36. — 100 пр. — [2013-6607 А] 

УДК 159.922.6-057.875:502/504 

122. Островська К. О. Психологічні основи формування соціальних компе-

тенцій дітей з аутистичними порушеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Островська Катерина 

Олексіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 40, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (62 назви). — 100 пр. — [2013-6663 А] 

УДК 159.922.76-056.34:159.923.33 

123. Помиткіна Л. В. Психологія прийняття студентами стратегічних жит-

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

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Помиткіна Любов Віталіївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України]. — К., 

2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (43 назви). — 100 пр. — [2013-7120 А] 

УДК 159.922.7 
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124. Пророк Н. В. Психологічні основи професійного розвитку практичного 

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

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Пророк Наталія Василівна ; Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка НАПН України. — К., 2013. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38. 

— 100 пр. — [2013-7121 А] УДК 159.923.2 

125. Руденко Л. М. Теоретичні та методичні засади діагностики і корекції 

агресивної поведінки дітей з розумовою відсталістю : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Руденко Лілія Ми-

колаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 40 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 34—38 (43 назви). — 100 пр. — [2013-7394 А] 

УДК 159.922.762 

126. Язвінська О. С. Теорія і практика феномену тілесності в психології : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 19.00.01 "Заг. 

психологія, історія психології" / Язвінська Олена Станіславівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 

(34 назви). — 100 пр. — [2013-6990 А] 

УДК 159.9.016.1 

На ступінь кандидата 

127. Балашов Е. М. Особливості самореалізації студентів у міжнародних во-

лонтерських програмах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Балашов Едуард Михайлович ; Нац. ун-т 

"Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-6339 А] УДК 159.922.8 

128. Березовська Л. І. Психодіагностика та корекція внутрішньоособистісних 

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. — 

[2013-6351 А] 

УДК 159.964:373.5-051 

129. Білецький О. М. Мотивація учіння як чинник розвитку професійної Я-кон-

цепції майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Білецький Олексій Миколайович ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-7013 А] 

УДК 159.923 

130. Войцеховська О. В. Особливості проектування теоретичного мислення 

молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Войцеховська Оксана Володимирівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-7370 А] 

УДК 159.955-057.874 

131. Воят Л. І. Психолого-правові засади застосування працівниками міліції 

заходів необхідної оборони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Воят Людмила Іванівна ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-0097 А] 

УДК 159.9:351.74 
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132. Гладуш Г. В. Формування толерантності як умови подолання агресії в 

підлітковому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гладуш Галина Вікторівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-7167 А] 

УДК 159.922.7 

133. Горянська А. М. Психологічні особливості розвитку толерантності май-

бутніх вчителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Горянська Анжела Михайлівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7606 А] 

УДК 159.922:316.647.5 

134. Гошовська О. Я. Психологічний захист у структурі самоприйняття осо-

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

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Гошовська Ольга Ярославівна ; 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-6433 А] 

УДК 159.923.2:159.937 

135. Гусєв І. М. Психологічні особливості політичної поведінки молоді, що 

належить до субкультури бідності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.11 "Політ. психологія" / Гусєв Ігор Миколайович ; Ін-т 

соц. та політ. психології НАПН України. — К., 2013. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14. 

— 100 пр. — [2013-6445 А] 

УДК 159.922.6-053.81:316.723-058.34 

136. Кахно І. В. Мовленнєва культура як складова професійної підготовки 

майбутнього лікаря-терапевта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кахно Ірина Вікторівна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 21—22 (9 назв). — 100 пр. — [2013-6516 А] 

УДК 159.923.5:614.25:808.5 

137. Клибанівська Т. М. Психічні стани студентів під час напруженої інтелек-

туальної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Клибанівська Тетяна Мико-

лаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-0055 А] 

УДК 159.94-057.875 

138. Кміть І. В. Хроноструктурна компетентність як умова професійної адап-

тованості медичних сестер : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психолог. 

наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Кміть Ірина Володи-

мирівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6528 А] 

УДК 159.944:614.253.5 

139. Косцова М. В. Формування професійної рефлексії у студентів технічних 

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

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Косцова Марія Вікторівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-6566 А] 

УДК 159.955.4:62-057.875 
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140. Котляр О. О. Механізми ціннісно-смислової детермінації політичних 

уподобань студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.11 "Політ. психологія" / Котляр Олександр Олександрович ; 

Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2013-7069 А] 
УДК 159.923.33:316.64]-057.87 

141. Куренна Т. В. Психологічні особливості ціннісно-смислової сфери май-

бутніх учителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Куренна Тетяна Вікторівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2013-7620 А] 

УДК 159.922:378.011.3-051 

142. Лунгул І. В. Психологічна профілактика сімейних криз неприйняття ди-

тячої інвалідності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Лунгул Ірина Володимирівна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-6926 А] 

УДК 159.922.76-056.266:316.362 
143. Льошенко О. А. Психологічні чинники емоційної компетентності осіб з 

різним рівнем самоактуалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Льошенко Олек-

сандра Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2013-6608 А] 

УДК 159.942 

144. Мазяр В. М. Психологічні чинники розвитку мислення підлітків у 

діалогічній взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Мазяр Валерій Михайлович ; Нац. ун-т 
"Остроз. акад.", [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Острог (Рівнен. обл.), 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-6611 А] 

УДК 159.922.8:159.955 

145. Мицкан Т. С. Агресивна поведінка дітей дошкільного віку: причини ви-
никнення та профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Мицкан Тетяна Степанівна ; Нац. 

ун-т "Остроз. акад.", [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Острог 

(Рівнен. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-6632 А] УДК 159.922.7:616.89-008.444.9 
146. Мороз Р. А. Сімейні наративи як передумови розвитку особистісної іден-

тичності дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Мороз Руслана Ана-

толіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Ін-т психології ім. Г. С. Костю-
ка НАПН України]. — Х., 2013. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 

[2013-6935 А] УДК 159.922.73:316.362 

147. Мотрук Р. В. Етнокультурні чинники професійного самовизначення осо-

бистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Мотрук Раїса Василівна ; Нац. ун-т "Остроз. 

акад.", [Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — 

Острог (Рівнен. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-7353 А] 

УДК 159.922.7:316.61 
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148. Османова А. М. Міфолого-релігійні чинники становлення етнічної свідо-

мості кримських татар (кримців) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Османова Алімє 

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

2014. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-0020 А] 

УДК 159.922.4(477.75=512.19) 

149. Пагава О. В. Соціально-психологічні особливості подолання чоловічої 

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

19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Пагава Оксана Володимирівна ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-0067 А] 

УДК 159.942:316.613.4-055.1 

150. Панга М. В. Політико-психологічні особливості ставлення середнього 

класу до національної валюти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.11 "Політ. психологія" / Панга Марія Вікторівна ; Ін-т соц. та 

політ. психології НАПН України. — К., 2013. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14. 

— 100 пр. — [2013-7868 А] 

УДК 159.922.2:323.3 

151. Пасічник А. В. Розвиток етичних уявлень дітей дошкільного віку засоба-

ми художньої літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Пасічник Алла Володимирівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6671 А] 

УДК 159.922.75-053.4:17]:82 

152. Святенко Ю. О. Регресія поведінки сиблінгів під впливом взаємин у 

сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 

"Заг. психологія, історія психології" / Святенко Юлія Олександрівна ; Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2013. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2013-6734 А] 

УДК 159.964:392.3 

153. Сімко Р. Т. Особливості прояву психомоторних якостей суб'єкта в екстре-

мальних умовах діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Сімко Руслан Теодоро-

вич ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Кам'янець-

Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-0028 А] 

УДК 159.943.8:159.944.4 

154. Тітова Н. А. Психологічні особливості професійної діяльності працівни-

ків міліції щодо запобігання протиправній поведінці неповнолітніх : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / 

Тітова Наталія Анатоліївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. 

справ, [Нац. акад. внутр. справ]. — Х., 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-7539 А] 

УДК 159.922:351.74 

155. Труляєв Р. О. Позитивні цінності та властивості особистості педагога як 

чинник успішності учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Труляєв Роман Олександ-
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рович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гон-

чара]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-7592 А] УДК 159.942:37.015.3 

156. Усик Д. Б. Психологічні особливості саморегуляції поведінки старших 

дошкільників у сюжетно-рольовій грі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Усик Дмитро Борисович ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — 

Х., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2013-7155 А] 

УДК 159.922.73-053.4 

157. Фелькель Т. Г. Психологічні умови розвитку лідерських якостей у май-

бутніх науково-педагогічних працівників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Організац. психологія; екон. психологія" / 

Фелькель Тетяна Григорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-7519 А] УДК 159.923:316.46 

158. Хабусєва М. С. Психолого-педагогічні умови становлення мотиваційної 

сфери особистості майбутніх медичних працівників : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Марина Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2014. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-0179 А] 

УДК 159.923:61-051 

159. Царьова К. С. Особливості самоідентичності студентів і стратегії по-

ведінки у конфліктних ситуаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Царьова Ка-

терина Сергіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-0184 А] 

УДК 159.9.019.4-057.875 

160. Цимбал М. В. Психологічні чинники формування економічного мислення 

у майбутніх спеціалістів з фінансів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Організац. психологія; екон. психологія" / Цимбал 

Марина Василівна ; Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки та права "Крок". — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-7913 А] 

УДК 159.95 

161. Чебан О. М. Індивідуально-психологічні детермінанти творчої діяльності 

суб'єкта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Чебан Ольга Михайлівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2013. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-6795 А] 

УДК 159.954 

162. Шандро І. О. Психологічні особливості цільової спрямованості особис-

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

"Заг. психологія, історія психології" / Шандро Інна Олександрівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т 

менедж. освіти" НАПН України]. — Одеса, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6808 А] 

УДК 159.942.5 

163. Шевякова Н. Л. Особливості емоційно-вольової регуляції особистості в 

перехідний період від підліткового до юнацького віку : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Шевя-

кова Наталія Леонідівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Держ. вищ. 

навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" Нац. акад. пед. наук України]. — Х., 2013. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7265 А] 

УДК 159.922.7-053.67 

164. Шейко Е. П. Формування у майбутніх менеджерів здатності до спільної 

управлінської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Шейко Еліна 

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

табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2013-6816 А] 

УДК 159.9:005-051 

165. Шугурова Т. Л. Культурно-дозвіллєва діяльність як психологічний чин-

ник соціалізації студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Шугурова 

Тетяна Леонтіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Класич. приват. ун-т]. 

— Луганськ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2014-0200 А] 

УДК 159.922.8-057.875 

166. Юнак Л. М. Соціально-психологічні особливості самоідентичності під-

літків — представників різних музичних субкультур : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Миколаївна ; Нац. ун-т "Остроз. акад.", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 

Острог (Рівнен. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-7600 А] УДК 159.922.7:316.723 

167. Яцюрик А. О. Психологічні чинники розвитку креативності підлітків в 

діяльності з читання поетичних творів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Яцюрик Алла Олександрів-

на ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. пед. наук України, [Міжнар. екон.-

гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука]. — К., 2014. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2014-0040 А] 

УДК 159.922.8-026.15:821(100)-1 

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія  

та логіка науки 

На ступінь доктора 

168. Іщенко Ю. А. Епістемологічний статус життя і його концептуалізації : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.09 "Філософія 

науки" / Іщенко Юрій Анатолійович ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковоро-

ди, [Центр гуманіт. освіти НАН України]. — К., 2013. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—28. 

— 100 пр. — [2013-7770 А] 

УДК 168.5 

На ступінь кандидата 

169. Грицишина М. В. Досвід сенсуалізму Дж. Локка і безпосередність вра-

ження Д. Юма : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 

09.00.05 "Історія філософії" / Грицишина Марія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 120 пр. — 

[2013-6438 А] 

УДК 165.641(410) 
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170. Женжера С. В. Моделювання агоністичної діяльності : (філософ.-методол. 

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

09.00.02 "Діалектика і методологія пізнання" / Женжера Сергій Володимирович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-7440 А] УДК 165.732:303.1 
171. Ляшенко Д. М. Методологічний аналіз семіотичного моделювання реаль-

ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.02 

"Діалектика і методологія пізнання" / Ляшенко Дмитро Миколайович ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2013. — 15 с. — Бібліогр.: 
с. 13. — 100 пр. — [2013-7345 А] УДК 165.212:111.1 

172. Остапенко Б. І. Авангардні технології та їх вплив на методологію при-

родничонаукового пізнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 

наук : спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Остапенко Борис Іванович ; НАН України, 

Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(23 назви). — 100 пр. — [2013-7826 А] УДК 165.2 

173. Подгорна Л. П. Естетичні параметри наукового знання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Под-

горна Людмила Павлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 
2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2013-7243 А] 

УДК 167/168:111.852 

174. Пурцхванідзе О. В. Онтологічний статус свідомості: філософсько-мето-

дологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.02 "Діалектика і методологія пізнання" / Пурцхванідзе Ольга Вахтангів-

на ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — Одеса, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2013-7483 А] 

УДК 165.12:111.1 

175. Середюк Н. Г. Інституалізація моралі у сучасному суспільстві : (соц.-
філософ. контекст) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Середюк Наталія Григорівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Центр гуманіт. освіти НАН України]. — К., 

2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — [2013-7256 А] 
УДК 165.611:316.3 

 17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія 

На ступінь кандидата 

176. Палій Ю. В. Етнопедагогічні традиції родинного виховання греків Криму 

(ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Палій Юлія Володимирівна ; М-во 

освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Республіки Крим, Республік. вищ. навч. закл. 

"Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. 

— [2013-7632 А] УДК 173+392.3](=14)(477.75) 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

 27 Християнство 

На ступінь кандидата 

177. Кондратьєва І. В. Інституції орієнтального християнства в умовах 

домінування інших конфесій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
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наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Кондратьєва Ірина Владиславівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—32. — 100 пр. 

— [2013-6553 А] УДК 27-67 

178. Марціновська Д. С. Феномен релігійної віри в католицизмі: проблемні 

дискурси ХХ — початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Марціновська Дарина Свято-

славівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. 

ун-т ім. Василя Стефаника"]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. 

— [2013-7862 А] УДК 272-184.3"19/20" 

179. Скринник Н. М. Проблема національного в українському греко-като-

лицизмі: релігієзнавчий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філо-

соф. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Скринник Наталія Михайлівна ; Ін-т 

філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефа-

ника]. — К., 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-0072 А] 

УДК 271.4(477) 

180. Щербацький Д. В. Християнська теодицея: ідейний генезис і віропов-

чально-богословські модифікації у православ'ї та католицизмі : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Щербацький 

Дмитро Володимирович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2013. 

— 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2013-7272 А] 

УДК 27-1 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ  

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

 316 Соціологія 

На ступінь доктора 

181. Васильченко О. М. Психологія репродуктивної поведінки особистості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. 

психологія; психологія соц. роботи" / Васильченко Ольга Миколаївна ; Ін-т соц. та 

політ. психології НАПН України, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — К., 

2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—36. — 100 пр. — [2013-7023 А] 

УДК 316.62 

182. Найдьонова Л. А. Психологічні закономірності розвитку рефлексивних 

властивостей територіальної спільноти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Найдьоно-

ва Любов Антонівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, 

[Ін-т соц. та політ. психології НАПН України]. — К., 2013. — 38 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—35. — 100 пр. — [2013-7104 А] 

УДК 316.6 

183. Скловський І. З. Метафізика української ідеї в контексті її етносоціаль-

них змін на межі тисячоліть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 

наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Скловський Ігор Зі-

новійович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", 

[Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2013. — 27 с. — Бібліогр.: с. 20—24. — 

140 пр. — [2013-6744 А] 

УДК 316.47:930.1(477) 
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На ступінь кандидата 

184. Андрієнко О. В. Гендерні особливості деформації особистості в умовах 

службової регламентації спілкування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Андрієнко 

Олександр Віталійович ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — К., 2013. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (21 назва). — 120 пр. — [2013-6327 А] 

УДК 316.6+159.925 

185. Басюк О. В. Спотворення інформації в процесі спілкування як засіб здо-

буття соціального схвалення в юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / 

Басюк Оксана Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 17 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2013-6348 А] 

УДК 316.6-053.67 

186. Відьменко М. О. Соціально-філософські аспекти девіантної поведінки : 

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

філософія та філософія історії" / Відьменко Марія Олексіївна ; Держ. закл. "Півден-

ноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Нац. металург. акад. України]. — Оде-

са, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 110 пр. — [2013-7025 А] 

УДК 316.624 

187. Глова І. В. Психологічні особливості мотивації професійної діяльності 

державних службовців місцевих органів виконавчої влади : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психо-

логії" / Глова Ірина Василівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2013-6422 А] 

УДК 316.628:352.08 

188. Зарицька А. В. Освітні послуги центрів зайнятості як засіб професійної 

ресоціалізації безробітних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соц. наук : 

спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Зарицька Анна Валеріївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 150 пр. 

— [2013-7611 А] УДК 316.334.22:364.652:331.56 

189. Калинич Л. В. Соціально-психологічні чинники попередження подружніх 

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

19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Калинич Людмила Василівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-6510 А] 

УДК 316.643.3-058.833 

190. Козаченко О. В. Роль внутрішньоособистісних конфліктів у формуванні 

соціальної зрілості студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Ко-

заченко Олена Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Лу-

ганськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-7064 А] 

УДК 316.614:159.922]-057.87 

191. Корх В. М. Розвиток механізмів соціальної перцепції в підлітковому та 

юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Корх Віра Михайлівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. 

— 100 пр. — [2013-7578 А] 

УДК 316.42+316.6-053.6 
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192. Лук'яненко Н. М. Соціально-психологічні детермінанти усвідомлення 

подружжям прийомного батьківства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Лук'янен-

ко Наталія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7622 А] 

УДК 316.6-058.855 

193. Мироненко В. В. Організаційні комунікації як поліпарадигмальний фе-

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

спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Мироненко Владлена Вяче-

славівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2013-6629 А] 

УДК 316.77 

194. Носко О. П. Матримоніальні уявлення як чинник суб'єктивного благопо-

луччя молоді у шлюбі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Носко Олена Павлівна ; 

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

Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2013-6655 А] 

УДК 316.6:316.361 

195. Орос О. Б. Соціальні чинники фізичного насильства серед дітей старшого 

підліткового віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 

[спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Орос Олександра Богданівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — К., 2013. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-7662 А] 

УДК 316.624:364.63-053.2 

196. Парфенюк І. М. Сучасні інформаційні війни в Україні: комунікаційні, 

соціокультурні та історичні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / 

Парфенюк Ігор Миколайович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-6669 А] УДК 316.485.26:004](477) 

197. Попова О. Б. Освіта як складова громадського суспільства : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та 

філософія історії" / Попова Оксана Борисівна ; НАН України, Ін-т філософії 

ім. Г. С. Сковороди. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 150 пр. 

— [2013-7742 А] УДК 316.28:37 

198. Руденко В. В. Неопатримоніальність у соціальному процесі: сутність, 

зміст та особливості прояву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 

наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Руденко Віталій Ва-

сильович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка]. — Житомир, 2013. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 

200 пр. — [2013-6721 А] УДК 316.47 

199. Собкова С. І. Психологічні особливості соціалізації студентів — пред-

ставників національних меншин в умовах вищого навчального закладу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; 

психологія соц. роботи" / Собкова Світлана Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, 

Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-7142 А] 

УДК 316.614-057.875-054.57 
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200. Трухан О. В. Ціннісні детермінанти соціальних стереотипів студентської 

молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 

"Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Трухан Оксана Вячеславівна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2014. — 18 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2014-0033 А] 

УДК 316.647.8-057.875 

201. Федоренко Н. І. Статус і функції вторинної зайнятості студентської мо-

лоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 

"Спец. та галуз. соціології" / Федоренко Наталія Іванівна ; НАН України, Ін-т соціо-

логії. — К., 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (19 назв). — 100 пр. — [2014-0034 А] 

УДК 316.346.32-057.875:331.5 

202. Федорченко Н. В. Соціально-психологічні моделі наративної інтерпрета-

ції особистістю естетичних переживань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Фе-

дорченко Наталія Володимирівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — 

К., 2013. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2013-6782 А] 

УДК 316.613.4 

203. Чаплінська Ю. С. Корекція образу сім'ї як чинник актуалізації життєвих 

цінностей молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Чаплінська Юлія Сер-

гіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7596 А] 

УДК 316.356.2:316.752 

204. Чорней М. П. Особливості сприймання та інтерпретації зовнішності 

представників інших етнічних груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Чорней 

Марина Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2013-6801 А] 

УДК 316.6:316.347 

205. Яворський М. В. Ґенеза довірчих стосунків у молодіжному інтернет-

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

19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Яворський Максим Васильо-

вич ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — К., 2013. — 20 с. : іл, табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-6835 А] 

УДК 316.6:004.738.5 

206. Яремчук В. В. Соціальне сирітство як психологічний чинник девіантної 

поведінки підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Яремчук Віталія Ва-

силівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника"]. — Луганськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17. — 

100 пр. — [2013-7277 А] УДК 316.6:159.922.763-053.6 

32 Політика 

 321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь доктора 

207. Білошицький С. В. Ліберальна демократія в ХХІ столітті: ресурси, 

виклики, перспективи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 
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[спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Білошицький Сергій Володимиро-

вич ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2013. — 

36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (55 назв). — 100 пр. — [2013-6361 А] 

УДК 321.7:329.12"20" 

На ступінь кандидата 

208. Іовчева А. М. Гендерна рівність в сучасних політичних процесах Респуб-

ліки Сербія та України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Іовчева Аліна Михайлівна ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад.", [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Одеса, 2013. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7574 А] 

УДК 321:316.346.2](497.11+477) 

209. Косенко Д. В. Концепція політичної влади в теорії комунікативної дії 

Юргена Габермаса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Косенко Дмитро Васильович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). 

— 100 пр. — [2013-7817 А] 

УДК 321.01 

210. Мудрик Ю. С. Моделювання реалізації принципів демократії у країнах 

Східної Європи : (на прикл. Польщі, Болгарії та Румунії) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Мудрик 

Юрій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6640 А] 

УДК 321.7(4-11) 

211. Осадча О. Л. Трансформація демократичних систем в сучасних умовах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. 

пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Осадча Оксана Леонідівна ; НАН України, 

Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-6661 А] 

УДК 321.7-044.922 

212. Ярема В. Я. Теоретико-ігрові моделі в дослідженнях коаліційного уряду : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та 

історія політ. науки" / Ярема Віталій Ярославович ; НАН України, Ін-т політ. і етно-

нац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-6995 А] 

УДК 321.01 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

 323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь кандидата 

213. Агєєва О. Л. Сучасна державна молодіжна політика в Україні : (на прикл. 

Донец. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 

"Політ. ін-ти та процеси" / Агєєва Олена Леонідівна ; Маріупол. держ. ун-т. — 

Маріуполь (Запоріз. обл.), 2013. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. 

— [2013-6842 А] УДК 323.2:316.35-053.81](477.62) 

214. Збишко І. С. Інфраструктура громадянського суспільства в Україні: 

співвідношення формальних ознак та реальної практики : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Збишко 

Ірина Степанівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2013-7308 А] 

УДК 323:316.653](477) 

215. Купцова І. І. Імідж-технології в політичному процесі сучасної України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти 

та процеси" / Купцова Ірина Ігорівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7332 А] 

УДК 323.01:17.022.1](477) 

 327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

На ступінь кандидата 

216. Семенович А. С. Регіоналізація країн-членів Вишеградської групи у кон-

тексті вступу у Європейський Союз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Семено-

вич Андрій Сергійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-7254 А] 

УДК 327.82:061.1ЄС 

217. Цирфа Ю. А. Зовнішньополітична ідентичність у теорії міжнародних 

відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 

"Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Цирфа Юлія Анатоліївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — К., 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 120 пр. — [2014-0185 А] 

УДК 327 

 327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

218. Філенко І. В. Політика Російської Федерації щодо євроінтеграційного 

курсу України (1991—2010 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Філенко Ірина Валеріївна ; Дип. акад. Украї-

ни при М-ві закордон. справ України. — К., 2013. — 23 с. — Бібліогр.: с. 20 (9 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-7877 А] 

УДК 327((470+571):477)"1991/2010" 

219. Халілева Д. Р. Роль російсько-турецьких відносин в геополітичній струк-

турі Чорноморського регіону, 1991—2012 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. 

розв." / Халілева Дінара Русланівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 

[Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-7263 А] 

УДК 327(470+571)"1991/2012" 

 328 Парламенти. Представництво народу. Уряди 

На ступінь кандидата 

220. Нечипоренко Ю. С. Раціоналізований парламентаризм як принцип ор-

ганізації роботи парламенту : (на прикл. Республіки Польща) : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / 

Нечипоренко Юлія Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6650 А] 

УДК 328(438) 

329 Політичні партії та рухи 

 329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь кандидата 

221. Гутор М. С. Християнсько-демократичний рух в Україні: ґенеза, ідео-

логічні та політичні основи трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Гутор Михайло Степа-

нович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Приват. вищ. навч. закл. "Європ. ун-т"]. 

— К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7210 А] 

УДК 329.3:27](477) 

222. Майборода М. І. Трансформація партійної системи в Україні на прикладі 

Донецької області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Майборода Михайло Іванович ; Маріупол. 

держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-6927 А] УДК 329-044.922(477.62) 

33 Економіка. Економічні науки 

 330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

223. Бондаренко В. М. Методолого-практичні основи формування та викорис-

тання сукупного ресурсного потенціалу регіону: проблеми та перспективи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і 

регіон. економіка" / Бондаренко Валерій Михайлович ; Черкас. держ. технол. ун-т, 

[Київ. ун-т ринк. відносин]. — Черкаси, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 

(47 назв). — 100 пр. — [2013-6371 А] УДК 330.15:332.12 

224. Небрат В. В. Еволюція теорії державних фінансів в економічній думці 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Небрат Вікторія Василівна ; Держ. установа 

"Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 28—34 (54 назви). — 150 пр. — [2013-6647 А] 

УДК 330.8:336.1](477) 

225. Соловій І. П. Теоретико-методологічні засади формування політики ста-

лого розвитку лісового сектору економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони нав-

колиш. середовища" / Соловій Ігор Павлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. 

ун-т України". — Львів, 2013. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—38 та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2013-7143 А] 

УДК 330.15:630 

На ступінь кандидата 

226. Болгов В. Є. Формування механізму інноваційного розвитку національної 

економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
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"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Болгов Владислав Євгенович ; Держ. вищ. навч. 

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

Барановського]. — Донецьк, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19. — 100 пр. — [2014-0046 А] 

УДК 330.341.1 

227. Бредіхін О. О. Еколого-економічні механізми охорони та відтворення 

сільськогосподарських земель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. сере-

довища" / Бредіхін Олександр Олександрович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т 

економіки природокористування та сталого розв. НАН України". — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назв). — 100 пр. — [2013-6382 А] 

УДК 330.15:631.11 

228. Вдовиченко О. О. Моделювання процесів інтеграції складних економіч-

них систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 

"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Вдовиченко Олена Олек-

сандрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-7885 А] 

УДК 330.46:339.924 

229. Гордіца К. А. Формування ринкової концепції власності в економічній 

думці України кінця ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Гордіца 

Кароліна Адольфівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН Ук-

раїни". — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 150 пр. — [2013-7807 А] 

УДК 330.83:330.111.62(477)"18/19" 

230. Гунчак Н. В. Державне регулювання процесу інтелектуалізації економіки 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гунчак Наталія Володимирівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2013-7845 А] УДК 330.341.1(477) 

231. Дупляк О. М. Моделювання процесів формування інноваційної стратегії 

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

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

Дупляк Ольга Миколаївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2013. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-7847 А] 

УДК 330.4:338.45 

232. Ельперіна О. О. Моделювання процесу просування інноваційного про-

дукту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 

"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Ельперіна Олена Олегівна ; 

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

(12 назв). — 100 пр. — [2013-6479 А] 

УДК 330.46:330.341 

233. Заграй Г. В. Моделювання управління життєздатністю комерційного бан-

ку в умовах постіндустріальної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в еко-

номіці" / Заграй Галина Василівна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менедж., [Класич. 

приват. ун-т]. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2014-0114 А] 

УДК 330.46:336.7 
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234. Зайцева Н. В. Моделювання управління людським капіталом підприємства : 

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

методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Зайцева Наталія Валеріївна ; 

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

100 пр. — [2013-6485 А] 

УДК 330.4:331.101.262 

235. Зима А. О. Моделювання конкурентоспроможності промислового 

підприємства в умовах нестабільного економічного середовища : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та 

інформ. технології в економіці" / Зима Анастасія Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. 

— Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-7889 А] 

УДК 330.46:005.332.4 

236. Коляденко Ю. М. Напрями підвищення інвестиційної конкурентоспро-

можності регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Коляденко Юрій 

Миколайович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2013. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-7451 А] 

УДК 330.341.1:332.14(477) 

237. Корбутяк А. Г. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку націо-

нального господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Корбутяк Аліна Георгіївна ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-7815 А] 

УДК 330.322:330.341.1 

238. Лопух К. В. Еволюція монетаризму в останній третині ХХ ст. — на почат-

ку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Лопух Ксенія Володимирівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2013-7858 А] 

УДК 330.831.84"19/20" 

239. Манжура О. М. Моделювання управління діяльністю автодилерів на ос-

нові критерію життєздатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

Манжура Олена Миколаївна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менедж., [Класич. при-

ват. ун-т]. — Черкаси, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2013-7729 А] 

УДК 330.46:339.16 

240. Набієв О. Ш. Діагностика потенціалу модернізації суб'єктів реального 

сектору економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Набієв Олег Шакрович ; Донец. 

держ. ун-т упр., [ПВНЗ "Макіїв. екон.-гуманіт. ін-т"]. — Донецьк, 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7864 А] 

УДК 330.341.1.021 

241. Нагорний В. В. Формування економічно стійкого виробничого потенціалу 

сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нагорний Віталій Володи-

мирович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, 
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[Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України]. 

— Вінниця, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 120 пр. — 

[2013-7471 А] 

УДК 330.341:631.11 

242. Орешняк В. Л. Структурні зрушення в сучасній економіці при переході 

до сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Орешняк Вікторія Леонідівна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 

18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (19 назв). — 100 пр. — [2013-7824 А] 

УДК 330.34 

243. Остапчук О. В. Моделювання процесу формування організаційної струк-

тури промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

Остапчук Ольга Василівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2013. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6662 А] 

УДК 330.4:658 

244. Ступень Р. М. Формування інституційних засад інвестиційного забезпе-

чення сільськогосподарського землекористування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охо-

рони навколиш. середовища" / Ступень Роман Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. 

Нац. лісотехн. ун-т України, [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продо-

вольства України]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 

— 100 пр. — [2013-6754 А] 

УДК 330.322:332.33 

245. Трофимчук В. О. Організаційно-економічне забезпечення підвищення 

ефективності поводження з відходами в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охо-

рони навколиш. середовища" / Трофимчук Вікторія Олександрівна ; НАН України, 

Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН 

України". — К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — 

[2013-6774 А] 

УДК 330.15:502.174 

246. Шарко В. В. Механізм інтенсифікації виробництва конкурентоспромож-

ної продукції підприємств легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Вікторович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2013-7799 А] 

УДК 330.352.3:67 

247. Штапаук Г. П. Механізм реалізації соціальної політики підприємствами в 

умовах стратифікації суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Штапаук Галина Павлівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Луган. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Луганськ, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-7560 А] 

УДК 330.342.146:316.34 

248. Шурпа С. Я. Підвищення ефективності інвестування в людський капітал в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.07 

"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Шурпа Світлана Яро-
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славівна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте-

фаника"]. — Кіровоград, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-6988 А] 

УДК 330.322:331.101.262](477) 

 331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь доктора 

249. Бершадський І. А. Розвиток наукових основ і методів створення іскро-

безпечного електрообладнання для підвищення безпеки праці гірників : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / 

Бершадський Ілля Адольфович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — 

Донецьк, 2014. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (35 назв). — 100 пр. — 

[2014-0004 А] УДК 331.45:622.8 

250. Брусенцов В. Г. Ергономічні основи контролю працездатності заліз-

ничних операторів як засобу підвищення надійності їх професійної діяльності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.04 "Ергоно-

міка" / Брусенцов Віталій Гаврилович ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бе-

кетова, [Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — Х., 2013. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 37—41 (52 назви). — 100 пр. — [2013-7202 А] 

УДК 331.101.1:656.22 

На ступінь кандидата 

251. Абдулхаїрова Е. М. Формування та ефективність функціонування ринку 

праці в аграрному секторі економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Абдулхаїрова Ельзара 

Мусаївна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [РВНЗ "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — Херсон, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2013-7841 А] 

УДК 331.101.262:338.43](477) 

252. Баценко Л. М. Організаційно-економічні основи оцінки персоналу 

сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Баценко Людмила Мико-

лаївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т 

ім. В. В. Докучаєва, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2013-7686 А] 

УДК 331.108.43:631.15 

253. Виноградов Ю. Л. Особливості формування і використання трудових ре-

сурсів в аграрних господарствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Виноградов Юрій Леонідович ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-6406 А] 

УДК 331.101.262:631.1 

254. Євтушенко О. В. Підвищення рівня безпеки праці на підприємствах хар-

чової промисловості на основі прогнозування ризиків травмування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Євтушенко 

Ольга Володимирівна ; НАН України, Держ. служба гірн. нагляду та пром. безпеки 

України [та ін.]. — К., 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

150 пр. — [2014-0111 А] 

УДК 331.45:664 
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255. Жукова В. О. Організаційно-економічний механізм регулювання конку-

рентоспроможності випускників вищих навчальних закладів України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Жукова Владислава Олександрівна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — 

Кіровоград, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-7306 А] 

УДК 331.522:378.063](477) 

256. Мотрич М. М. Запобігання травматизму механізаторів на основі контро-

лю технічного стану сільськогосподарських агрегатів засобами дефектоскопії : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона 

праці" / Мотрич Михайло Миколайович ; Держ. служба гірн. нагляду та пром. безпе-

ки України НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони 

праці", [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — К., 2013. — 21 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 130 пр. — [2013-7627 А] 

УДК 331.45:631 

257. Олійник О. О. Соціально відповідальне регулювання ризиків у трудових 

відносинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 

"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Олійник Олена Олек-

сандрівна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокорис-

тування]. — Кіровоград, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2013-7387 А] 

УДК 331.104 

258. Сотнікова Ю. В. Управління вивільненням найманих працівників у про-

мислово-розвинених регіонах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Сотнікова Юлія Володимирівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-6970 А] 

УДК 331.105.2-057.16:005](477) 

259. Степанова Е. Р. Матеріальне стимулювання трудової діяльності : авто-

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

економіка праці, соц. економіка і політика" / Степанова Ека Рамінівна ; Харків. нац. 

екон. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 

— [2013-7144 А] УДК 331.101.3 

260. Тюпишева О. Ю. Мотиваційний механізм активізації працівників в сис-

темі соціально-трудових відносин на підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Оксана Юріївна ; Донец. держ. ун-т упр., [Нац. авіац. ун-т]. — Донецьк, 2013. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-7154 А] 

УДК 331.214 

261. Удовенко І. О. Наймана праця в умовах трансформації економічних 

відносин в постсоціалістичних країнах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Удовенко 

Ірина Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Геть-

мана". — К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-6777 А] УДК 331.102.14 

262. Ціжма Ю. І. Удосконалення структури зайнятості населення в умовах де-

мографічної кризи : (на прикл. Івано-Франків. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. еко-
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номіка і політика" / Ціжма Юрій Іванович ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Куз-

неця, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Х., 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-0186 А] 

УДК 331.5:314.116](477.86) 

 332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  

Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

263. Кришталь Т. М. Соціальна інфраструктура регіону в ринкових умовах 

господарювання: проблеми та перспективи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Кришталь 

Тетяна Миколаївна ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв 

Чорнобиля]. — Черкаси, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36. — 100 пр. 

— [2013-6572 А] УДК 332.145 

264. Лойко В. В. Науково-методологічні основи державного регулювання еко-

номічної безпеки на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лойко Валерія 

Вікторівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2013. — 35 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 27—33 (53 назви). — 100 пр. — [2013-6603 А] 

УДК 332.14:351.863 

265. Худолей В. Ю. Управління забезпеченням енергоефективності функціо-

нування промисловості в регіонах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Худолей 

Вероніка Юріївна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв., [Чернігів. держ. 

технол. ун-т]. — Х., 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35. — 100 пр. — 

[2013-7951 А] УДК 332.14:621.311.1](477) 

На ступінь кандидата 

266. Васильченко Л. С. Концептуальні основи та практичні засади розвитку 

регіональних господарських систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Васильченко 

Лідія Сергіївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2013. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2013-7564 А] 

УДК 332.1:330.34 

267. Клочковська В. О. Функціонування і розвиток агробізнесу в регіоні : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. про-

дуктив. сил і регіон. економіка" / Клочковська Вікторія Олександрівна ; М-во аграр. 

політики і продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Черкаси, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-6530 А] 

УДК 332.122:338.43 

268. Кришеник Н. І. Регіональні особливості використання земель сільських 

територій в ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. сере-

довища" / Кришеник Надія Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т 

України", [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 

Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-6571 А] 

УДК 332.122:338.43 
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269. Мазур О. В. Системна організація функціонально-територіального роз-

витку регіонального АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Мазур Олександр 

Васильович ; Чернігів. нац. технол. ун-т, [Київ. ун-т ринк. відносин]. — Чернігів, 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2013-7461 А] 

УДК 332.12:330.111.4(477) 

270. Мержинський Є. К. Еколого-економічне моделювання процесів 

розподілу інвестиційних ресурсів в регіональному промисловому комплексі : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, 

моделі та інформ. технології в економіці" / Мержинський Євгеній Костянтинович ; 

Східноєвроп. ун-т економіки і менедж., [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Черкаси, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-7731 А] 

УДК 332.142.6:519.86 

271. Мінін І. Г. Податкова спроможність регіональних господарських систем 

як базис формування їх конкурентних переваг : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / 

Мінін Ігор Геннадійович ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2013-7468 А] 

УДК 332.12:336.22 

272. Морозова Н. Л. Формування комунікаційної політики промислового комп-

лексу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Морозова Надія Леонідівна ; НАН 

України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7531 А] 

УДК 332.122:338.45 

273. Пажина С. Л. Формування механізму активізації інвестиційної діяльності 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Пажина Світлана Леонідівна ; Н.-д. центр 

індустр. пробл. розв. НАН України, [Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця]. — 

Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2013-7939 А] 

УДК 332.1:336.531.2](477) 

274. Піньковська Г. В. Регіональні особливості розвитку культурного середо-

вища України в ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Піньковська 

Галина Вікторівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 140 пр. — [2013-6953 А] 

УДК 332.1:008](477) 

275. Піроженко О. Ю. Оцінка урбанізації як чинника просторового розвитку 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розв. продукт. сил. і регіон. економіка" / Піроженко Ольга Юріївна ; Нац. акад. 

природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2013-7115 А] УДК 332.12 

276. Попадюк О. І. Планування реформування і розвитку житлово-комуналь-

ного господарства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Попадюк Ольга Іванівна ; 

Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-6694 А] 

УДК 332.8.02:351.82 
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277. Сирцева С. В. Ресурсне забезпечення інноваційного розвитку аграрних 

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сирцева Світлана Володимирівна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 

2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2013-7495 А] 

УДК 332.142.4:631.152 

278. Тацій Ю. О. Методичні та інформаційні основи визначення оптимального 

використання земельних ділянок під комерційну нерухомість у містах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.04 "Кадастр та моніторинг 

земель" / Тацій Юрій Олександрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 

21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18. — 150 пр. — [2013-6974 А] 

УДК 332.334.2:69 

279. Черник Н. Б. Проектування регіонального розвитку: стратегічний вектор : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. про-

дуктив. сил і регіон. економіка" / Черник Ніна Борисівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. 

— Черкаси, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2013-7547 А] УДК 332.14(477) 

280. Чубін Т. К. Регулювання підвищення якості життя в регіоні : автореф. 

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

і регіон. економіка" / Чубін Тетяна Костянтинівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — 

Черкаси, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-6803 А] 

УДК 332.14:330.59 

 334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь кандидата 

281. Гончарова М. В. Організаційно-економічне забезпечення розвитку мало-

го та середнього бізнесу в системі регуляторної політики держави : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Гончарова Марія Володимирівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-7033 А] 

УДК 334.021 

282. Липов'як-Мєлкозьорова А. І. Розвиток малого підприємництва в сіль-

ських поселеннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Липов'як-Мєлкозьорова Алла Іванівна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т, [Нац. наук. центр 

"Ін-т аграр. економіки"]. — Луганськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 110 пр. — [2013-6598 А] УДК 334.012.61-022.51(1-22) 

283. Сас І. М. Формування і розвиток кооперативних підприємств у аграрній 

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

номіка та упр. п-вами" / Сас Іван Миколайович ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 120 пр. — [2013-6729 А] УДК 334.73:631.11 

284. Шваб О. В. Формування капіталу акціонерних товариств у молокопере-

робній галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Шваб Олена Василівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 130 пр. — [2013-6985 А] 

УДК 334.722.8:637.1]:685.14 
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 336 Фінанси 

На ступінь доктора 

285. Абакуменко О. В. Кон'юнктура фінансового ринку України: методологія 

формування, оцінювання та регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Абакуменко Ольга 

Вікторівна ; Нац. банк України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. 

банку України", [Чернігів. держ. ін-т економіки і упр.]. — Суми, 2014. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (60 назв). — 120 пр. — [2014-0081 А] 

УДК 336.76(477) 

286. Заруцька О. П. Науково-методологічні засади банківського нагляду з ви-

користанням структурно-функціонального аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Заруцька Олена 

Павлівна ; Нац. банк України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. 

банку України". — Суми, 2013. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 

(44 назви). — 120 пр. — [2013-7214 А] 

УДК 336.71.025.13 

287. Карчева Г. Т. Забезпечення ефективного функціонування та розвитку 

банківської системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Карчева Ганна Тимофіївна ; Ун-т 

банк. справи Нац. банку України. — К., 2013. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 

(46 назв). — 100 пр. — [2013-7772 А] 

УДК 336.71(477) 

288. Луняков О. В. Формування, аналіз та регулювання дисбалансів у фінан-

совому секторі економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Луняков Олег Володимиро-

вич ; Нац. банк України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку 

України". — Суми, 2013. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 

(50 назв). — 120 пр. — [2013-7724 А] УДК 336.7(477) 

289. Савлук С. М. Власний капітал у системі управління діяльністю банків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Савлук Сергій Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 

(44 назви) та в тексті. — 100 пр. — [2013-7488 А] 

УДК 336.71:330.142.22 

На ступінь кандидата 

290. Бус О. Б. Розвиток банківського нагляду в Україні : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Бус 

Олег Борисович ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. — К., 2013. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6390 А] 

УДК 336.71(477) 

291. Ватульов А. В. Фінансова політика в умовах трансформації економіки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Ватульов Андрій Вікторович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 

2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6862 А] 

УДК 336.02 

292. Гринчук С. В. Розвиток іпотеки в сільському господарстві України : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 
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фінанси і кредит" / Гринчук Світлана Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв). — 130 пр. — [2013-7041 А] 

УДК 336.77:332.2:631 

293. Дранник Е. В. Державні механізми покращення інвестиційної привабли-

вості фондового ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дранник Еліна 

Володимирівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-7429 А] 

УДК 336.76:338.246](477) 

294. Зайцева І. П. Бюджетування у банківській сфері : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Зайцева 

Ірина Петрівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2014. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0115 А] 

УДК 336.14:336.71 

295. Карпінець В. Й. Організаційно-економічні засади створення муніципаль-

ного банку в умовах формування міського кластера : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси та кредит" / Карпінець 

Віктор Йосифович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-7315 А] 

УДК 336.712.02 

296. Катроша Л. В. Науково-методичне забезпечення розвитку фінансового 

контролю у сфері державних закупівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Катроша Людмила Во-

лодимирівна ; Нац. банк України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи 

Нац. банку України". — Суми, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2013-7714 А] 

УДК 336.025.12:339.186 

297. Колісніченко К. В. Адміністрування податкових ризиків в Україні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси 

і кредит" / Колісніченко Катерина Вікторівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 

Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв) та в тексті. — 

130 пр. — [2013-7325 А] 

УДК 336.225 

298. Корнійчук Г. В. Банківське кредитування інвестиційно-інноваційного роз-

витку агроформувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Корнійчук Галина В'ячеславівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2013. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 130 пр. — [2013-6558 А] 

УДК 336.77:338.43 

299. Кошевцова М. А. Механізм управління інноваційним кредитуванням 

суб'єктів реального сектору економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Кошевцова Марія Анатоліївна ; ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2013. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2013-7453 А] 

УДК 336.77(477) 

300. Леваєва Л. Ю. Ломбардна діяльність у системі фінансових послуг : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси 
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і кредит" / Леваєва Людмила Юріївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2013. — 

19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (21 назва). — 100 пр. — [2013-6923 А] 

УДК 336.733/.734 

301. Максюта А. А. Бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Максюта Анатолій Аркадійович ; Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т. — К., 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2013-7088 А] УДК 336.143.2 

302. Овчаренко С. В. Науково-методичне забезпечення первинного публічно-

го розміщення акцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Овчаренко Світлана Володимирівна ; Ун-т 

банк. справи Нац. банку України, [Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи 

Нац. банку України"]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2013-7784 А] 

УДК 336.763.2:001.8 

303. Островська Н. Л. Моніторинг в системі управління кредитною діяль-

ністю банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Островська Наталія Леонідівна ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-0065 А] 

УДК 336.774.3 

304. Поломошнова М. І. Організаційно-економічні засади діяльності банків в 

системі фінансового моніторингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Поломошнова Марія Ігорівна ; 

Ун-т банк. справи Нац. банку України. — К., 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(16 назв). — 130 пр. — [2013-7787 А] 

УДК 336.71 

305. Поправка О. Г. Формування ефективної структури банківського нагляду 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Поправка Оксана Геннадіївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 

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

[2013-6956 А] 

УДК 336.71.025.13 

306. Скороход І. В. Організаційно-правові засади взаємодії податкових 

підрозділів Міністерства доходів і зборів України з аудиторами при здійсненні 

фінансового контролю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Скороход Ігор Во-

лодимирович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-7589 А] 

УДК 336.225.673 

307. Стадницька О. М. Державне регулювання ринку цінних паперів в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-

номіка та упр. нац. госп-вом" / Стадницька Олена Миколаївна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [Київ. ун-т ринк. відносин]. — Львів, 2013. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2013-7876 А] 

УДК 336.761.025.12 

308. Татар М. С. Вплив динаміки валютних курсів на конкурентоспро-

можність підприємств металургійної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 



   

 
48 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Татар Марина 

Сергіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2013-7838 А] 

УДК 336.748:[658.15:669 

309. Щербина А. Г. Біржова торгівля фінансовими інструментами в Україні: 

тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Щербина Артем Геннадійович ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-6989 А] 

УДК 336.761/.762(477) 

 338 Економічне становище. Економічна політика. Управління  

та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

310. Ємцев В. І. Конкурентоформуюче середовище підприємств цукрової га-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Ємцев Віктор Іванович ; Нац. ун-т харч. технологій. — 

К., 2014. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—39. — 130 пр. — 

[2014-0112 А] 

УДК 338.439:664.1 

311. Куніцин С. В. Організаційний механізм управління розвитком під-

приємств туристично-рекреаційного кластера : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

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

Володимирович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2013. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (45 назв). — 100 пр. — [2013-7580 А] 

УДК 338.486 

312. Савіна Н. Б. Управління інвестуванням у логістичні системи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. 

нац. госп-вом" / Савіна Наталія Борисівна ; ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т", [Нац. ун-т 

"Львів. політехніка"]. — Донецьк, 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—41 

(74 назви). — 100 пр. — [2013-7249 А] 

УДК 338.242:330.322 

313. Тищенко О. П. Державне регулювання регіонального розвитку націо-

нальної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Тищенко Олександр Петрович ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 

33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—31 (56 назв). — 100 пр. — [2013-6764 А] 

УДК 338.24:332.146.2 

314. Токар В. В. Інноваційно-інвестиційна діяльність промислових підприємств 

у системі забезпечення економічної безпеки держави : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Токар Воло-

димир Володимирович ; Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки та права "Крок". — К., 

2013. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (74 назви). — 100 пр. — [2013-7260 А] 

УДК 338.22:[330.322+330.341.1 

315. Чеботарьов В. А. Державне регулювання структурної трансформації в 

харчовій та переробній промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чеботарьов Вячеслав 

Анатолійович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
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України, [Ін-т економіки пром-сті НАН України]. — Львів, 2013. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 30—36 (57 назв). — 100 пр. — [2013-6984 А] 

УДК 338.439.025.12 

316. Янченко З. Б. Інноваційна діяльність у сільському господарстві та її інвес-

тиційне забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Янченко Зінаїда Борисівна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Жито-

мир, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (35 назв). — 120 пр. — [2013-7958 А] 

УДК 338.434:330.341.1 

На ступінь кандидата 

317. Антощенкова В. В. Удосконалення економічних відносин між сільсько-

господарськими й молокопереробними підприємствами : автореф. дис. на здобуття 

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

щенкова Віталіна Володимирівна ; 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—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2013-7642 А] 

УДК 338.246:637.1 

318. Гудак В. В. Організаційно-економічний механізм забезпечення дохідності 

сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гудак Володимир Васильо-

вич ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 130 пр. — [2013-7296 А] 

УДК 338.435:631.16 

319. Давліанідзе Я. С. Інноваційний механізм інтенсифікації чинників вироб-

ництва промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2014. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-0007 А] 

УДК 338.45:330.341.1 

320. Домище-Медяник А. М. Стратегічне планування у сфері дитячого оздо-

ровлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Домище-Медяник Алла Михайлівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2013-6464 А] 

УДК 338.26:379.8-053.2 

321. Дьякон Д. Р. Організаційно-економічні основи інноваційного розвитку 

національної системи вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дьякон Денис 

Романович ; Акад. муніцип. упр., [Чернігів. держ. ін-т економіки і упр.]. — К., 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 120 пр. — [2014-0009 А] 

УДК 338.46:378]:330.341.1 

322. Іванець І. В. Фінансування та кредитування аграрних підприємств : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси 

і кредит" / Іванець Ірина Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — К., 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2014-0053 А] 

УДК 338.434 
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323. Іванова М. О. Удосконалення державної інвестиційної політики на ме-

зорівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Іванова Маргарита Олександрівна ; Дніпропет-

ров. ун-т ім. Альфреда Нобеля. — Дніпропетровськ, 2014. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0011 А] 

УДК 338.24:330.341.1 

324. Коваленко В. Л. Розвиток інтеграційних відносин підприємств АПК : ав-

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

та упр. п-вами" / Коваленко Віталій Леонідович ; М-во аграр. політики та продо-

вольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6537 А] 

УДК 338.436 

325. Кучерина Л. А. Державне регулювання функціонування та розвитку 

залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кучерина Лілія Анатоліївна ; 

Акад. муніцип. упр. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). 

— 100 пр. — [2013-7335 А] 

УДК 338.45:656.2 

326. Лисенко А. О. Управління витратами на експлуатаційне утримання авто-

мобільних доріг загального користування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лисенко Аліна Олек-

сандрівна ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-7380 А] 

УДК 338.512:625.7.08 

327. Мельничук І. В. Реформування житлово-комунального господарства ве-

ликого міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Мельничук Іванна Ва-

силівна ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Ін-т регіон. дослідж. НАН України]. — Черкаси, 

2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-7466 А] 

УДК 338.24.021.8:711.8 

328. Мілютіна Ю. С. Маркетинг інновацій туристичного підприємства : авто-

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

упр. п-вами" / Мілютіна Юлія Сергіївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2013. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 100 пр. — [2013-7351 А] 

УДК 338.486.2:339.138 

329. Морозов Т. О. Формування технологічної інфраструктури національної 

економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Морозов Тімур Олександрович ; Держ. 

установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2013. — 19 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 150 пр. — [2013-6639 А] 

УДК 338.2:330.341.1 

330. Олексенко С. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств про-

довольчого комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-6945 А] 

УДК 338.439:338.242.2 
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331. Пінчук А. О. Формування регіональної промислової стратегії в контексті 

модернізації національного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Пінчук 

Аліна Олександрівна ; Акад. муніцип. упр., [Чернігів. держ. технол. ун-т]. — К., 

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

— [2013-7242 А] 

УДК 338.45:332.14 

332. Філіппова Ю. О. Антикризова політика держави в контексті забезпечення 

стійкості банківської системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Філіппова Юлія Олек-

сандрівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-6783 А] 

УДК 338.24:336.71 

333. Франченко Л. О. Організаційно-економічні засади підвищення ефектив-

ності експортної діяльності виробників зерна : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Франченко Людмила Олексіївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Уман. нац. ун-т садівництва]. — Житомир, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2014-0177 А] 

УДК 338.433:633.1 

334. Чуб О. І. Моделі та методи в управлінні ресурсним потенціалом кому-

нального підприємства в сфері водопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології 

в економіці" / Чуб Ольга Ігорівна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менедж., [Харків. 

нац. ун-т радіоелектроніки]. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2014-0194 А] 

УДК 338.24:628.1 

 338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

335. Горошкова Л. А. Підвищення рівня економічної безпеки металургійної 

галузі в умовах сталого розвитку: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Горошкова Лідія Анатоліївна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондра-

тюка, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Полтава, 2013. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 29—38 (66 назв). — 100 пр. — [2013-7037 А] 

УДК 338.45:669](477) 

336. Дубініна М. В. Управління інституціонально-структурною трансфор-

мацією аграрного сектору економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дубініна 

Марина Вікторівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. 

аграр. ун-т. — Миколаїв, 2013. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 

(75 назв). — 100 пр. — [2013-7376 А] 

УДК 338.43(477) 

337. Катан Л. І. Економічне забезпечення сталого розвитку аграрної сфери 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Катан Людмила Ігорівна ; М-во аграр. політики 
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та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Дніпропетров. держ. аграр. 

ун-т]. — Миколаїв, 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—35. — 120 пр. — 

[2013-7529 А] 

УДК 338.43(477) 

На ступінь кандидата 

338. Бурцева О. Є. Стратегія інфраструктурного розвитку національної еко-

номіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бурцева Олена Єгорівна ; Донец. держ. ун-т упр. 

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

[2013-7921 А] 

УДК 338.49(477) 

339. Газуда С. М. Регіональні особливості сільського розвитку : автореф. дис. 

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

регіон. економіка" / Газуда Сергій Михайлович ; Чернігів. нац. технол. ун-т, [ДВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т"]. — Чернігів, 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(27 назв). — 100 пр. — [2013-7765 А] 

УДК 338.43:332.122](477.87) 

340. Кифяк В. І. Інституційний механізм розвитку аграрного сектора націо-

нальної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кифяк Вікторія Іванівна ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(25 назв). — 100 пр. — [2013-7320 А] 

УДК 338.43.02(477) 

341. Кулаковська І. М. Культурні пам'ятки Житомирщини як атракції етно-

культурного туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : 

[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Кулаковська Ірина Миколаївна ; М-во 

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

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-7455 А] 

УДК 338.48-6:39(477.42) 

342. Мекшун П. В. Забезпечення економічної безпеки в контексті транснаціо-

налізації національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мекшун Павло Вік-

торович ; Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. — Чернігів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 150 пр. — [2013-7350 А] 

УДК 338.24.02(477) 

343. Саламін О. С. Регуляторна політика в аграрному секторі економіки Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Саламін Оксана Степанівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). 

— 100 пр. — [2013-7833 А] 

УДК 338.43(477) 

344. Степанчук В. В. Замки Закарпаття як туристичні атракції : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / Степанчук Вікторія Вікторівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2013-6749 А] 

УДК 338.48(477.87) 
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339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини.  

Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь кандидата 

345. Кірієнко Ю. А. Формування рівноваги товарних ринків у відкритій еко-

номіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Кірієнко Юлія Анатоліївна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-7929 А] 

УДК 339.14.053(477) 

346. Матюніна М. В. Маркетинговий потенціал інтегрованих підприємств ма-

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

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Матюніна Марина Вікторівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [Донец. нац. ун-т]. — Маріуполь (Донец. 

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

120 пр. — [2013-7465 А] 

УДК 339.138:62 

347. Панасенко Д. А. Забезпечення конкурентоспроможності українських 

підприємств на ринку спеціальної машинобудівної продукції : автореф. дис. на здо-

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

Панасенко Денис Анатолійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 

25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (23 назви). — 100 пр. — 

[2013-7828 А] 

УДК 339.137:621 

348. Сусіденко Ю. В. Конкурентоспроможність переробних підприємств сис-

теми АПК в умовах ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сусіденко Юлія Валентинівна ; М-во 

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

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2013-6756 А] 

УДК 339.137:637 

349. Чистяк О. Ю. Регулювання потоків товарної продукції в державному сек-

торі вугільної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чистяк Олеся Юріївна ; 

Донец. держ. ун-т упр., [Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т"]. — Донецьк, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6799 А] 

УДК 339.1:622.333 

339.3 Внутрішня торгівля 

На ступінь доктора 

350. Возіянова Н. Ю. Організаційно-економічний механізм розвитку внутріш-

ньої торгівлі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Возіянова Наталя Юріївна ; Донец. 

нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2013. 

— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (50 назв). — 150 пр. — [2013-7565 А] 

УДК 339.3:330.3](477) 
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339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля 

На ступінь доктора 

351. Сущенко О. А. Управління зовнішньоекономічною діяльністю під-

приємств в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сущенко Олена Анатоліївна ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (51 назва). — 100 пр. — [2013-7836 А] УДК 339.5 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь кандидата 

352. Бусарєва Т. Г. Міжнародні інвестиційні процеси і гармонізація націо-

нальних податкових систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Бусарєва Тетяна Ген-

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

2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6391 А] 

УДК 339.727.24:336.221.4 

353. Данилова К. І. Платіжний баланс в системі макроекономічної стабіль-

ності в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Данилова Катерина 

Ігорівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 150 пр. — [2013-7809 А] 

УДК 339.72.053:330.362 

354. Негрич О. І. Мотиваційний механізм залучення прямих іноземних інвес-

тицій в економіку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Негрич Ольга Ігорівна ; 

Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, [Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-6938 А] 

УДК 339.727.22(477) 

355. Тарасова О. В. Розвиток міжнародної банківської діяльності в умовах 

циклічності світового господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Тарасова Олена 

Володимирівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Ба-

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

с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2013-6973 А] УДК 339.732 

339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні  

економічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика.  

Світове господарство. Глобалізація 

На ступінь доктора 

356. Петрашко Л. П. Корпоративна відповідальність в парадигмі глобального 

управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Петрашко Людмила Петрівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 39 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (77 назв). — 100 пр. — [2013-6674 А] 

УДК 339.97:005.35 
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На ступінь кандидата 

357. Кір'якова М. Є. Розвиток моделей інноваційної діяльності транснаціо-

нальних корпорацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Кір'якова Марина 

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

2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-7321 А] 

УДК 339.92:330.341.1 

358. Шуба М. В. Українсько-російське транскордонне співробітництво в умо-

вах євроінтеграції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Шуба Марина Воло-

димирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2013-6824 А] 

УДК 339.924(477+470) 

34 Право. Юриспруденція 

 340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь кандидата 

359. Андрущакевич Ю. В. Конкретизація правових норм : (теорет.-прав. ас-

пект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Андрущакевич Юлія 

Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0082 А] 

УДК 340.134 

360. Бондаренко А. В. Правова ментальність у національній культурі : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філо-

софія та філософія історії" / Бондаренко Альбіна Володимирівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2013. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 110 пр. — [2013-6370 А] 

УДК 340.12+130.2 

361. Булкат М. С. Зовнішні функції України : (теорет.-прав. аналіз) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія 

держави і права; історія політ. і прав. учень" / Булкат Марина Сергіївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — 

[2013-6385 А] 

УДК 340.12(477) 

362. Габінет Д. А. Форма Української держави: еволюція вітчизняної політико-

правової думки у період між світовими війнами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 

політ. і прав. учень" / Габінет Дмитро Анатолійович ; Ін-т законодавства Верховної 

Ради України. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 150 пр. — 

[2013-7691 А] 

УДК 340.12(477) 

363. Ганзицька Т. С. Принципи права в механізмі забезпечення ґендер-

ної рівності 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" / 

Ганзицька Тетяна Сергіївна ; Маріупол. держ. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ 
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України, М-во внутр. справ України]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-6418 А] 

УДК 340.1:316.346.2](477) 

364. Зубенко А. В. Акти тлумачення норм права в системі правових актів : 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" / Зубенко Алла Володимирівна ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

150 пр. — [2013-7053 А] 

УДК 340.13 

365. Івашев Є. В. Взаємозв'язок антропологіії та аксіології права як чинник 

розвитку теорії прав людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Івашев Євгеній Володимирович ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-7712 А] 

УДК 340.12 

366. Куртинець М. І. Польська наука міжнародного права : (історія та су-

часність) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 

"Міжнар. право" / Куртинець Мирослав Іванович ; НАН України, Ін-т держави і пра-

ва ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-6581 А] 

УДК 340.12(438)(091) 

367. Левицька Н. О. Нормативно-правовий інститут: загальнотеоретична 

характеристика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Левицька Надія Олексіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2013-7337 А] 

УДК 340.12 

368. Личко В. С. Поняття та види правової допомоги в Україні: загальнотеоре-

тичне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Личко 

Валерія Сергіївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 24 с. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — [2013-7530 А] 

УДК 340.13(477) 

369. Лясковець О. В. Позитивістська парадигма в українській юридичній 

думці ХІХ — початку ХХ сторіччя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Лясковець Олексій Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. 

ун-т". — Запоріжжя, 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-7894 А] 

УДК 340.12(477)"18/19" 

370. Матат Ю. І. Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання в юридич-

ній практиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Матат Юрій 

Ігорович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2013-7464 А] 

УДК 340.132 
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371. Ноздрін О. М. Правове життя як категорія сучасної юридичної науки: 

теоретико-методологічне 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" / Ноздрін Олексій Миколайович ; Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. 

обл.), 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6944 А] 

УДК 340.11 

372. Патлачук В. Н. Організаційно-правові засади діяльності ради старшини 

гетьманщини у другій половині XVII—XVIII 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" / Патлачук Василь Никифорович ; Маріупол. держ. ун-т. — 

Маріуполь (Донец. обл.), 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-6672 А] 

УДК 340.15(477)"16/17" 

373. Романюк Є. О. Основні властивості права в контексті природно-пра-

вового та позитивістського праворозуміння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 

прав. учень" / Романюк Євгенія Олександрівна ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. 

— [2013-7745 А] УДК 340.1 

374. Цебенко С. Б. Права людини у сучасних доктринах православ'я у світлі 

міжнародних стандартів : (загальнотеорет. характеристика) : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і пра-

ва; історія політ. і прав. учень" / Цебенко Соломія Богданівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. 

— [2013-7545 А] 

УДК 340.12:271.2-284]:341.231.14 

375. Чистякова Ю. В. Методологічна роль семіотичного підходу у порівняль-

но-правовому пізнанні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Чистякова Юлія Володимирівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 

24 с. — Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). — 100 пр. — [2013-7551 А] 

УДК 340.115.05 

376. Чубко Т. П. Право в умовах глобалізації (основні тенденції розвитку) : 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" / Чубко Тетяна Петрівна ; 

Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. 

— К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (11 назв). — 100 пр. — [2013-7756 А] 

УДК 340.1 

377. Яцино К. С. Предмет соціології права та її місце в системі юридичних 

наук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Яцино Катерина 

Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16. — 100 пр. — [2013-7279 А] УДК 340.125 

 341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 

378. Дурсунов Р. М. Міжнародно-правове визнання держав : (пробл. теорії та 

практики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
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12.00.11 "Міжнар. право" / Дурсунов Раміль Малік огли ; Нац. ун-т "Юрид. акад. 

України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 

100 пр. — [2014-0110 А] 

УДК 341.218 

379. Хачатрян В. С. Міжнародні договори України про правову допомогу як 

форма уніфікації колізійного регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 

міжнар. приват. право" / Хачатрян Вікторія Сергіївна ; Нац. акад. прав. наук України, 

НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, [Нац. ун-т "Юрид. акад. 

України ім. Ярослава Мудрого"]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 

— 150 пр. — [2013-7192 А] 

УДК 341.24(477) 

380. Хендель Н. В. Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав 

у сфері охорони здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Хендель Наталія Володимирівна ; Нац. ун-т "Одес. 

юрид. академ.". — Одеса, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2014-0180 А] 

УДК 341.232.7:614 

381. Шемшученко С. О. Міжнародно-правові стандарти у сфері захисту іно-

земних інвестицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.11 "Міжнар. право" / Шемшученко Сергій Олегович ; Ін-т законодавства Верховної 

Ради України. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2013-7919 А] 

УДК 341.244:330.322 

382. Юрченко О. В. Туризм у сучасному міжнародному праві: особливості ре-

гулювання та практика реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Юрченко Оксана Володимирівна ; Ін-т 

законодавства Верховної Ради України. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(5 назв). — 100 пр. — [2013-6832 А] 

УДК 341.238:338.48-44(1-87) 

342 Державне право. Конституційне право.  

Адміністративне право 

На ступінь доктора 

383. Баклан О. В. Адміністративно-правове регулювання підприємництва в 

Україні : (теоретико-приклад. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Баклан 

Олег Володимирович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України]. — К., 2013. — 39 с. — Бібліогр.: с. 31—35 (45 назв). 

— 100 пр. — [2013-6338 А] 

УДК 342.922:334(477) 

384. Заяць Н. В. Народне представництво: сутність, суб'єкти та особливості 

здійснення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Заяць Наталія Володимирівна ; 

М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2014. — 38 с. — Бібліогр.: 

с. 32—35. — 100 пр. — [2014-0116 А] 

УДК 342.57 

385. Савчин М. В. Конституціоналізм і природа конституції: теорія і практика 

реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.02 



   

 
59 

"Конституц. право; муніцип. право" / Савчин Михайло Васильович ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ, [Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. 

— К., 2013. — 42 с. — Бібліогр.: с. 34—39. — 100 пр. — [2013-7907 А] 

УДК 342.4(477) 

На ступінь кандидата 

386. Азаров Ю. Ю. Організаційно-правові засади забезпечення громадської 

безпеки в умовах надзвичайних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Азаров Юрій Юрійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 2013. — 21 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7682 А] 

УДК 342.9:351.74/.75.078.3 

387. Антошин В. М. Адміністративно-правовий статус військового комісара : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Антошин Валерій Миколайович ; 

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

К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2013-7282 А] 

УДК 342.951:355.092 

388. Ахундов А. Т. Організаційно-правові основи державного фінансового 

контролю Азербайджанської Республіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Ахундов Арзу Теюб огли ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 

— К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-7684 А] 

УДК 342.9:336.148](479.24) 

389. Бережна І. А. Перекладач в адміністративно-деліктному провадженні : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право 

і процес; фін. право; інформ. право" / Бережна Ірина Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-7882 А] 

УДК 342.922:81'25-051 

390. Бутко П. Є. Правовий статус фізичних осіб — платників податків : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і 

процес; фін. право; інформ. право" / Бутко Павло Євгенович ; М-во доходів і зборів 

України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-7415 А] 

УДК 342.743 

391. Волков В. Ю. Адміністративно-правове регулювання в галузі стандарти-

зації та сертифікації в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Волков 

Вячеслав Юрійович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7524 А] 

УДК 342.95:006(477) 

392. Гарник К. Ю. Адміністративно-правове регулювання надання послуг 

населенню України органами житлово-комунального господарства : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 

право; інформ. право" / Гарник Кирило Юрійович ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. внутр. справ. — К., 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-0099 А] 

УДК 342.951:332.8 
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393. Гриб Н. П. Конституції Австрії та Австро-Угорщини і їх застосування у 

Галичині (1848—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" / 

Гриб Ніна Павлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2013-7568 А] 

УДК 342.4(477.83/.86) 

394. Грідін О. В. Адміністративно-правовий статус служби безпеки України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Грідін Олександр Володимирович ; 

Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 

[Донец. юрид. ін-т М-ва внутр. справ України]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2013-7923 А] УДК 342.97:351.746.1](477) 

395. Гуржій А. В. Адміністративна відповідальність за порушення правил до-

рожнього перевезення небезпечних вантажів та проїзду великогабаритних і велико-

вагових транспортних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Гуржій 

Анна Валеріївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Нац. акад. внутр. справ]. — 

К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 130 пр. — [2013-6873 А] 

УДК 342.95:343.346.2 

396. Желеф Г. Б. Адміністративно-правове регулювання діяльності холдинго-

вих компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Желеф Георгій 

Борисович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2013-7051 А] 

УДК 342.951:347.721 

397. Зозуль І. В. Презумпції в адміністративному праві України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; 

фін. право; інформ. право" / Зозуль Ія Василівна ; Нац. авіац. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. 

— К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6494 А] 

УДК 342.951:347.946](477) 

398. Ісакова В. М. Право на правову допомогу: поняття, особливості, гарантії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Ісакова Вікторія Михайлівна ; 

Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2013-7444 А] 

УДК 342.72:347.921.8 

399. Кідалов С. О. Організаційно-правові засади діяльності органів охорони, 

використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і про-

цес; фін. право; інформ. право" / Кідалов Сергій Олександрович ; Кабінет Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2014-0054 А] 

УДК 342.9:502.51:639.2 

400. Кір'ян В. О. Правові засади розвитку інформаційного суспільства в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Кір'ян Вікторія Олександрівна ; 

Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-6525 А] УДК 342.951:316.77](477) 
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401. Кротюк О. В. Принцип офіційного з'ясування всіх обставин у справі та 

його реалізація в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 

інформ. право" / Кротюк Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-7072 А] 

УДК 342.9(477) 

402. Курило С. Л. Адміністративно-правові засоби взаємодії органів внут-

рішніх справ з органами місцевої влади з питань забезпечення громадської безпеки 

та громадського порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Курило Сергій 

Леонідович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2013-7333 А] 

УДК 342.951:352.75 

403. Куркова К. М. Організаційно-правові засади захисту прав на результати 

творчої діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Куркова Ксенія 

Миколаївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористуван-

ня України. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-7077 А] 

УДК 342.9:347.77 

404. Лазарєв Д. В. Адміністративно-правове забезпечення міжнародної 

взаємодії щодо протидії організованій злочинності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 

право" / Лазарєв Дмитро Володимирович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. 

ун-т внутр. справ. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-7856 А] 

УДК 342.95:341.23 

405. Лєскіна І. Є. Адміністративно-правове забезпечення ґендерної рівності в 

організації діяльності працівників прокуратури : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 

право" / Лєскіна Ірина Євгенівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — За-

поріжжя, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-7893 А] 

УДК 342.98:347.963 

406. Лопушанська О. В. Адміністративно-правове регулювання мовної по-

літики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Лопушанська Ольга Во-

лодимирівна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — К., 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 14—17 (31 назва). — 100 пр. — [2013-7723 А] 

УДК 342.95:342.725](477) 

407. Маренич В. М. Адміністративно-правове забезпечення використання 

PR-технологій в управлінні вищим навчальним закладом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 

інформ. право" / Маренич Вікторія Михайлівна ; М-во внутр. справ України, Харків. 

нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. 

— [2013-7861 А] УДК 342.95:378.091 

408. Микитась А. В. Організаційно-штатна робота в органах внутрішніх справ 

України: адміністративно-правові засади становлення та розвитку : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 

право; інформ. право" / Микитась Аркадій Вікторович ; М-во внутр. справ України, 

Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-7863 А] 

УДК 342.95:351.74.08 

409. Микитась І. М. Адміністративно-правовий статус Державної пенітен-

ціарної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Микитась Ірина 

Миколаївна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2013-7732 А] 

УДК 342.95:343.81 

410. Микулець В. Ю. Інформаційно-правові засади у сфері безпеки дорожньо-

го руху в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Микулець Віталій Юрійо-

вич ; Нац. авіац. ун-т, [Львів. держ. ун-т внутр. справ]. — К., 2013. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2013-7733 А] 

УДК 342.924:351.811.12(477) 

411. Мовчан Д. В. Реєстраційне провадження в діяльності органів виконавчої 

влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Мовчан Дмитро Валентинович ; 

Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. — 21 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-7182 А] 

УДК 342.951(477) 

412. Немченко В. О. Формування внутрішнього переконання судді в адмі-

ністративному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Немченко 

Володимир Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запо-

ріжжя, 2013. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2013-6940 А] 

УДК 342.9:347.962 

413. Оржаховська А. А. Конституційно-правовий статус дитини, яка перебу-

ває у спеціальному навчальному закладі соціальної реабілітації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; 

муніцип. право" / Оржаховська Алла Анатоліївна ; Ін-т законодавства Верховної 

Ради України. — К., 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-7825 А] УДК 342.415:343.244](477) 

414. Орлова В. О. Управлінські процедури в діяльності виробничих органі-

зацій : (адм.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Орлова 

Вікторія Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова]. — Запоріжжя, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-7900 А] УДК 342.97 

415. Панова М. С. Нагляд за дотриманням адміністративного законодавства: 

адміністративно-правові засади розвитку та становлення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 

інформ. право" / Панова Марія Сергіївна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Харків. 

нац. ун-т внутр. справ України МВС України]. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2013-7736 А] 

УДК 342.9 
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416. Панфілова О. Є. Адміністративно-правові основи застосування захисних 

заходів у зовнішній торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Панфілова 

Ольга Євгенівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 21 с. — Бібліогр.: 

с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-7533 А] УДК 342.951:339.5(477) 

417. Парубець Ю. Г. Адміністративно-правові засади взаємодії державних ор-

ганів влади з інститутами громадянського суспільства у забезпеченні екологічних 

прав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Парубець Юлія Григорівна ; Держ. 

НДІ М-ва внутр. справ України. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7111 А] УДК 342.951:351.777 

418. Полонський Д. М. Забезпечення правопорядку та режиму законності пат-

рульно-постовою службою міліції України : (організац.-прав. аспект) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; 

фін. право; інформ. право" / Полонський Дмитро Михайлович ; Нац. авіац. ун-т, [Лу-

ган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка МВС України]. — К., 2013. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7740 А] 

УДК 342.9:351.741 

419. Потіп М. М. Розмежування компетенції органів державної виконавчої 

влади та місцевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Потіп 

Микола Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 

2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2013-7904 А] 

УДК 342.9:35.072.3 

420. Ратушняк В. І. Адміністративно-правові засади управління міліцією гро-

мадської безпеки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Ратушняк 

Віктор Іванович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-7872 А] 

УДК 342.95:351.74](477) 

421. Рибченко А. О. Верховенство права як принцип адміністративного судо-

чинства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Рибченко Анатолій Олексійович ; 

Нац. авіац. ун-т, [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-6714 А] 

УДК 342.97 

422. Самілик Л. О. Адміністративно-правові основи регулювання охорони 

здоров'я громадян в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Самілик 

Людмила Олексіївна ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — 

К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-7746 А] 

УДК 342.951:614(477) 

423. Сівков С. В. Адміністративно-правовий статус Міністерства соціальної 

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

12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Сівков Сергій Віталійо-

вич ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 100 пр. — [2013-7140 А] 

УДК 342.97:354.84](477) 
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424. Слабунова Ю. В. Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав 

громадян органами прокуратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Слабунова Юлія Володимирівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Харків. нац. 

ун-т внутр. справ МВС України]. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). 

— 100 пр. — [2013-7749 А] 

УДК 342.9:347.963 

425. Соколов В. М. Застосування аналогії права та аналогії закону в адмі-

ністративному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Соколов Во-

лодимир Миколайович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — 

К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-6745 А] 

УДК 342.9(477) 

426. Сорока О. О. Адміністративно-правовий статус приватного вищого нав-

чального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Сорока Олександра Олек-

сандрівна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7750 А] 

УДК 342.9:[378:33.012.32](477) 

427. Стаднік О. М. Виборче право як інститут конституційного права Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 

"Конституц. право; муніцип. право" / Стаднік Олег Миколайович ; М-во внутр. справ 

України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-0074 А] 

УДК 342.8(477) 

428. Тищенко А. О. Правові засади обліку як методу фінансового контролю : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Тищенко Андрій Олексійович ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. 

справ України]. — Запоріжжя, 2013. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 (11 назв). — 100 пр. 

— [2013-7910 А] 

УДК 342.9:657.6 

429. Трегубов Е. Л. Реалізація права на судовий захист в адміністративному 

судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Трегубов Едуард 

Леонідович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-0167 А] 

УДК 342.98(477) 

430. Туник Ю. І. Процедури погашення податкового боргу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 

право; інформ. право" / Туник Юрій Іванович ; Нац. ун-т держ. податк. служби 

України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-6395 А] 

УДК 342.951:336.225.642 

431. Фазикош О. В. Провадження у справах про адміністративні правопору-

шення у механізмі здійснення судової влади в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 
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інформ. право" / Фазикош Олексій Васильович ; Ін-т законодавства Верховної Ради 

України, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 

150 пр. — [2013-7839 А] УДК 342.56(477) 

432. Хорт І. В. Організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх 

справ в сфері охоронної діяльності: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 

право; інформ. право" / Хорт Ігор Володимирович ; Міжрегіон. акад. упр. персона-

лом. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-7595 А] 

УДК 342.51 

433. Шелухін О. М. Адміністративно-правові засади діяльності недержавних 

охоронних структур та служб безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Шелухін Олександр Миколайович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Донец. юрид. 

ін-т МВС України]. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. 

— [2013-7598 А] 

УДК 342.97:355.535 

434. Юрченко Ю. В. Адміністративно-правове регулювання діяльності 

адміністративних судів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Юрченко Юлія 

Василівна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — К., 2013. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13 ( 8 назв). — 100 пр. — [2013-7957 А] 

УДК 342.95:347.998.85 

 343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

435. Кучинська О. П. Роль принципів кримінального провадження в механізмі 

забезпечення прав його учасників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; опе-

ратив.-розшук. діяльн." / Кучинська Оксана Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2013. — 37 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 28—33 (64 назви). — 

100 пр. — [2013-6922 А] 

УДК 343.131 

436. Рябчинська О. П. Теоретико-правові засади функціонування системи по-

карань в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Рябчинська Оле-

на Павлівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—36 

(44 назви). — 150 пр. — [2013-6964 А] 

УДК 343.241(477) 

437. Савінова Н. А. Кримінально-правова політика забезпечення інформа-

ційного суспільства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Савінова Наталія Андріївна ; М-во внутр. справ України, Львів. нац. ун-т внутр. 

справ. — Львів, 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—36. — 100 пр. — [2013-7129 А] 

УДК 343.2:316.774](477) 

На ступінь кандидата 

438. Анохін А. М. Предмет доказування у кримінальних провадженнях про до-

рожньо-транспортні пригоди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
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наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльн." / Анохін Андрій Миколайович ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. внутр. справ. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — 

[2013-7162 А] 

УДК 343.14:656 

439. Ахундова А. А. Захист прав підозрюваного у кримінальному про-

вадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / 

Ахундова Агія Аббасівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-7163 А] 

УДК 343.131.5 

440. Бандоля Л. Г. Кримінологічні засади запобігання ухиленню від відбуван-

ня покарання, не пов'язаного з позбавленням волі : (за матеріалами кримін.-виконав. 

інспекції) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Бандоля Людми-

ла Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. акад. внутр. справ МВС 

України]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-7801 А] 

УДК 343.851 

441. Бершов Г. Є. Кримінальна відповідальність за втручання в діяльність су-

дових органів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Бершов Геннадій 

Євгенович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2013. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2013-7012 А] 

УДК 343.31 

442. Бєляєва К. В. Загальнонаукові, процесуальні та правові підстави і тактика 

психологічного експерименту в досудовому розслідуванні : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналісти-

ка; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Бєляєва Катерина Володимирівна ; 

Акад. адвокатури України. — К., 2013. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-6356 А] 

УДК 343.985 

443. Бондарчук В. В. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприєм-

ництво : (ст. 205 КК України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Бондарчук Віталій Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-7763 А] 

УДК 343.537 

444. Бортник В. А. Честь та гідність особи як об'єкт злочину : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кри-

мінологія; кримін.-виконав. право" / Бортник Валентин Анатолійович ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-7688 А] 

УДК 343.63 

445. Валігура Д. М. Оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності органу 

досудового розслідування та прокурора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експерти-
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за; оператив.-розшук. діяльн." / Валігура Дмитро Миколайович ; М-во внутр. справ 

України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-7166 А] 

УДК 343.155 

446. Герасимчук Л. В. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідаль-

ності та покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. пра-

во та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Герасимчук Лідія Вікторівна ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 130 пр. — [2013-7806 А] 

УДК 343.242 

447. Дуюнова Т. В. Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Дуюнова Тетяна Василівна ; Нац. 

акад. прав. наук України, НДІ вивчення пробл. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. 

— Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7304 А] 

УДК 343.8:343.26 

448. Задорожний А. А. Запобігання злочинам у сфері службової діяльності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Задорожний Андрій Анатолійович ; 

М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ, [Нац. акад. внутр. справ 

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

[2013-6886 А] 

УДК 343.85:343.35 

449. Костенко В. В. Кримінологічна характеристика та запобігання органами 

внутрішніх справ злочинам, пов'язаним з незаконним обігом підакцизних товарів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Костенко В'ячеслав Вікторович ; М-во 

внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2013. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2013-7067 А] 

УДК 343.46(477) 

450. Курілов Г. М. Криміналістична характеристика та особливості виявлення 

злочинів, пов'язаних з незаконним обігом товарів в Україні : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналісти-

ка; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Курілов Геннадій Миколайович ; 

Акад. адвокатури України, [Нац. ун-т держ. податк. служби України, М-во доходів і 

зборів України]. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-6919 А] 

УДК 343.37:339.194](477) 

451. Лемішко Ю. Ю. Обставини, які обтяжують покарання, за кримінальним 

законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Лемішко 

Юлія Юріївна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-7178 А] 

УДК 343.235(477) 

452. Марченко М. Ю. Кримінологічна характеристика та запобігання са-

мовільному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництву : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кри-
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мінологія; кримін.-виконав. право" / Марченко Максим Юрійович ; Нац. акад. прав. 

наук України, НДІ вивч. пробл. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. — Х., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7383 А] 

УДК 343.9 

453. Пасека М. О. Особа неповнолітнього правопорушника як об'єкт кри-

міналістичного дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльн." / Пасека Мирослава Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-

ка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7829 А] 

УДК 343.915 

454. Ринкова О. В. Судово-екологічна експертиза в судочинстві України : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Ринкова 

Олена Василівна ; Акад. адвокатури України. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-7586 А] 

УДК 343.983:349.6 

455. Семенко О. В. Психологічні особливості процесу доказування у кри-

мінальному судовому провадженні в першій інстанції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Семенко Олег 

Васильович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-6735 А] 

УДК 343.95:343.139 

456. Сенченко Н. М. Кримінальне провадження щодо застосування примусо-

вих заходів медичного характеру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльн." / Сенченко Надія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2013-7134 А] 

УДК 343.137 

457. Сивак М. М. Примітки статей Особливої частини Кримінального кодексу 

України: теоретико-прикладний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Сивак Микола Миколайович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-

кого, [Київ. ун-т права]. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 

150 пр. — [2013-7137 А] 

УДК 343.214(477) 

458. Терещук С. С. Застосування заохочувальних норм Особливої частини 

кримінального права в діяльності органів внутрішніх справ України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кри-

мінологія; кримін.-виконав. право" / Терещук Сергій Сергійович ; М-во внутр. справ 

України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-7150 А] 

УДК 343.3/.7:351.74(477) 

459. Туєв О. А. Кримінологічні засади протидії рейдерству : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кри-

мінологія; кримін.-виконав. право" / Туєв Олег Альбертович ; М-во внутр. справ 

України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-7515 А] 

УДК 343.9:343.7 
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460. Улибіна В. О. Кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Улибіна Вікторія Олександрівна ; 

М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2014. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-0169 А] 

УДК 343.535 

461. Фєдосєєв В. В. Кримінальна відповідальність за порушення недоторкан-

ності державних кордонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. пра-

во" / Фєдосєєв Володимир Васильович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава 

Мудрого". — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2013-6397 А] 

УДК 343.343.6(477) 

462. Худякова Н. Ю. Кримінально-правова характеристика службової недба-

лості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Худякова Наталія 

Юріївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-6788 А] 

УДК 343.353 

463. Хуторянський О. В. Кримінально-правова характеристика ненадання до-

помоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та криміно-

логія; кримін.-виконав. право" / Хуторянський Олександр Васильович ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 

(9 назв). — 150 пр. — [2013-6789 А] 

УДК 343.353 

464. Чернецький О. К. Слідчий експеримент у кримінальному судочинстві: 

тактика і психологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-роз-

шук. діяльн." / Чернецький Олег Костянтинович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Яро-

слава Мудрого". — Х., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-7194 А] 

УДК 343.983 

465. Шевченко Д. А. Принцип індивідуалізації покарання в кримінальному 

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

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Шевченко Дани-

ло Андрійович ; Класич. приват. ун-т, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — 

Запоріжжя, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0199 А] 

УДК 343.26(477) 

466. Шевчук Т. І. Кримінологічна характеристика та запобігання насильниць-

ким злочинам проти життя та здоров'я особи у сільській місцевості : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кри-

мінологія; кримін.-виконав. право" / Шевчук Тарас Ігорович ; М-во внутр. справ Ук-

раїни, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-6987 А] 

УДК 343.85:343.6](1-22) 

467. Шувальська Л. Р. Встановлення судом особливостей суб'єкта насиль-

ницького злочину проти життя та здоров'я: психолого-правові засади : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / 

Шувальська Люсьєна Романівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. 

— К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2013-6825 А] 

УДК 343.95:343.6 

 346 Господарське право. Правові основи державного  

регулювання економіки 

На ступінь доктора 

468. Василенко М. Д. Концептуальні засади господарсько-правового режиму 

технопарків і технополісів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Василенко Микола Дмитрович ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 

(54 назви). — 100 пр. — [2014-0091 А] 

УДК 346.54 

469. Деревянко Б. В. Правове регулювання господарської діяльності навчаль-

них закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процес. право" / Деревянко Богдан Володимирович ; Міжрегіон. 

акад. упр. персоналом, [Донец. юрид. ін-т МВС України]. — К., 2013. — 34 с. — 

Бібліогр.: с. 25—31 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-6457 А] 

УДК 346.2:37.018 

470. Король В. І. Правове забезпечення регіональних зовнішньоекономічних 

стратегій України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Король Володимир Іванович ; Нац. 

акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — 

К., 2013. — 34 с. — Бібліогр.: с. 26—30. — 150 пр. — [2013-6560 А] 

УДК 346.7:339.9](477) 

471. Труш І. В. Господарсько-правове забезпечення діяльності комунальних під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процес. право" / Труш Ігор Валентинович ; НАН України, Ін-т 

екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2013. — 31 с. — Бібліогр.: с. 24—28. — 100 пр. — 

[2013-6775 А] 

УДК 346.24:658.115.31 

На ступінь кандидата 

472. Богомол О. В. Судові витрати у господарському судочинстві України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. пра-

во; госп.-процес. право" / Богомол Оксана Володимирівна ; Нац. акад. прав. наук 

України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, [Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова]. — К., 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 150 пр. 

— [2014-0089 А] УДК 346.91(477) 

473. Войнарівський М. М. Гарантії прав та законних інтересів суб'єктів гос-

подарювання при застосуванні адміністративно-господарських санкцій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-

процес. право" / Войнарівський Микола Миколайович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2014. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-0094 А] 

УДК 346.9 

474. Кикоть О. О. Господарсько-правова відповідальність як вид юридичної 

відповідальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Кикоть Олена Олександрівна ; 

Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бур-

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

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 150 пр. — [2013-6519 А] 

УДК 346.1:347.51 

475. Пархоменко М. М. Господарсько-правове забезпечення якості харчової 

продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процес. право" / Пархоменко Марина Миколаївна ; Міжрегіон. 

акад. упр. персоналом, [Донец. юрид. ін-т МВС України]. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6670 А] 

УДК 346.544.4:664 

476. Юдіцький О. Л. Правове регулювання закупівель товарів, робіт і послуг 

за державні кошти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Юдіцький Олександр Леонідович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 150 пр. — [2013-7274 А] УДК 346.22 

347 Цивільне право 

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

На ступінь кандидата 

477. Гаврилюк М. І. Цивільно-правовий захист права власності на земельні 

ділянки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Гаврилюк 

Михайло Іванович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2013. — 21 с. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 150 пр. — [2013-7372 А] 

УДК 347.235 

478. Простибоженко Т. В. Набувальна давність як підстава набуття 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" / Простибожен-

ко Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — 

К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-7744 А] 

УДК 347.232.4 

 347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 

479. Герасимовський С. В. Недійсність правочинів, вчинених під впливом 

насильства та погрози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Герасимовський Сергій Васильович ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад."]. — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-6421 А] УДК 347.441.048:347.441.144.2/.3 

480. Горяєва О. С. Правове регулювання здійснення аудиторської діяльності в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процес. право" / Горяєва Олександра Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 200 пр. 

— [2014-0102 А] УДК 347.440:657.635](477) 



   

 
72 

481. Гришко О. С. Порушення договірного зобов'язання: поняття, види, пра-

вові наслідки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Гришко Олексій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2014. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 150 пр. — [2014-0104 А] 

УДК 347.447 

482. Жирнова К. О. Цивільно-правове регулювання реклами торговельних 

брендів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Жирнова Ка-

терина Олексіївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприєм-

ництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 150 пр. — [2014-0113 А] 

УДК 347.45/.47 

483. Карнаух Б. П. Вина як умова цивільно-правової відповідальності : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Карнаух Богдан Петрович ; 

Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. — 21 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 150 пр. — [2013-7891 А] 

УДК 347.447.51:347.511 

484. Лобан О. Л. Відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю військово-

службовців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Лобан Олег 

Леонідович ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2013. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6925 А] 

УДК 347.426.6:343.6-057.36 

485. Мигалюк Л. В. Непойменовані договори в цивільному праві України : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.13 "Цивіл. право 

і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Мигалюк Людмила Ва-

силівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. 

Ф. Г. Бурчака. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 150 пр. — 

[2013-7180 А] 

УДК 347.440.64(477) 

486. Наріжний С. Ю. Забезпечення виконання договірних зобов'язань із пере-

дання майна у тимчасове користування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 

міжнар. приват. право" / Наріжний Сергій Юрійович ; Нац. акад. прав. наук України, 

НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 150 пр. — [2013-6644 А] 

УДК 347.447.6:347.133.74 

487. Семків В. В. Договори у сфері використання природних ресурсів: цивіль-

но-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" / 

Семків Віта Василівна ; 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. 16—17 (15 назв). — 150 пр. — [2013-7187 А] 

УДК 347.45/.47(477) 
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 347.6 Сімейне право. Спадкове право 

На ступінь кандидата 

488. Ковальська В. С. Юридичний факт як підстава зміни та припинення 

сімейних правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Ковальська Віта Станіславівна ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Хмельниц. ун-т упр. та 

права]. — Одеса, 2013. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19 (5 назв). — 100 пр. — [2013-6902 А] 

УДК 347.61/.64 

489. Лапчевська О. Ф. Позбавлення батьківських прав за сімейним законо-

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

12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Лап-

чевська Олена Федорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ Ук-

раїни. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-6593 А] 

УДК 347.637(477) 

 347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь кандидата 

490. Бєлік І. Б. Правове регулювання оподаткування електронної комерції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право 

і процес; фін. право; інформ. право" / Бєлік Ігор Борисович ; Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 

[2013-6352 А] УДК 347.73:336.221 

491. Калініченко Г. В. Поняття та сутність податкового векселя : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; 

фін. право; інформ. право" / Калініченко Ганна Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Запоріз. нац. ун-т", [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — За-

поріжжя, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7890 А] 

УДК 347.73:336.22 

492. Образцова І. О. Бюджетне право у системі права України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; 

фін. право; інформ. право" / Образцова Ірина Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Запоріз. нац. ун-т", [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — За-

поріжжя, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-7898 А] 

УДК 347.73:336.14](477) 

493. Просянюк О. В. Захист прав учасників товариства з обмеженою відпо-

відальністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Просянюк 

Ольга Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 130 пр. — [2013-7122 А] 

УДК 347.724.033 

494. Семененко-Мартинюк М. В. Права та обов'язки фізичних і юридичних 

осіб за договором добровільного майнового страхування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Семененко-Мартинюк Марія Вікторівна ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-7748 А] 

УДК 347.764:347.2 
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495. Тандир О. В. Адміністративно-правовий захист прав суб'єктів інтелектуальної 

власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Тандир Олексій Віталійович ; 

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

К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7507 А] 

УДК 347.77/.78 

496. Чинчин М. М. Правові основи податкового адміністрування в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Чинчин Микола Миколайович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т держ. податк. служби України, М-во до-

ходів і зборів України]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2013-7195 А] 

УДК 347.73(477) 

497. Шкільова Н. В. 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" / Шкільова Наталія Володимирів-

на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т держ. податк. служби України, 

М-во доходів і зборів України]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 

— 100 пр. — [2013-7269 А] 

УДК 347.73:336.22](477) 

 347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь доктора 

498. Вільгушинський М. Й. Суди загальної юрисдикції у системі взаємовід-

носин із суб'єктами владних повноважень та громадськістю : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та 

адвокатура" ; 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Вільгушинський Михайло Йосипович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка]. — Одеса, 2013. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—28. — 100 пр. — 

[2013-7886 А] 

УДК 347.97/.99:321.1 

На ступінь кандидата 

499. Білозерська Є. І. Докази та доказування у нотаріальному процесі : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Білозерська Євгенія Іванівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). 

— 100 пр. — [2013-7802 А] 

УДК 347.961 

500. Єрошенко О. Б. Правове регулювання наказного провадження за законо-

давством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Єрошенко Олександр Борисович ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова]. — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-6884 А] 

УДК 347.91(477) 

501. Кондратенко В. М. Принципи гласності та відкритості в адміністратив-

ному судочинстві 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" / Кондратен-

ко Віталій Миколайович ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. 

справ України]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2013-7717 А] УДК 347.998.85(477) 

502. Маляренко А. В. Підстави юридичної відповідальності суддів загальної 

юрисдикції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Маляренко Артем Васильо-

вич ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-7895 А] 

УДК 347.962.6(477) 

503. Петрик В. В. Інститут відводу в цивільному процесі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Петрик Віталій Васильович ; Нац. 

акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, 

[Закарпат. держ. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 150 пр. — 

[2013-6677 А] 

УДК 347.92 

504. Стратієнко Л. В. Адміністративно-правові засади організації та функціо-

нування господарських судів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Стратієнко Людмила Василівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Дніпропет-

ров. держ. ун-т внутр. справ]. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 

100 пр. — [2013-7590 А] 

УДК 347.9(477) 

505. Турчин-Кукаріна І. В. Оціночні поняття у цивільному процесуальному 

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" / Турчин-Ку-

каріна Ірина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — 

[2013-7516 А] 

УДК 347.9(477) 

506. Чучкова Н. О. Участь іноземних осіб у цивільному процесі України : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Чучкова Наталія Олек-

сандрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-6806 А] 

УДК 347.91+341.95 

507. Шевченко А. В. Дисциплінарна відповідальність суддів України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; 

прокуратура та адвокатура" / Шевченко Анна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — 

[2013-7800 А] 

УДК 347.962.6(477) 

 349.2 Трудове право 

На ступінь доктора 

508. Щотова Ю. М. Правовий механізм реалізації функцій профспілок як 

суб'єктів трудового права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
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спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Щотова Юлія Миколаївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (38 назв). 

— 100 пр. — [2013-7599 А] 

УДК 349.22 

На ступінь кандидата 

509. Биков А. В. Правове регулювання випробування при прийнятті на роботу 

в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Биков Артем Вячеславович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 

— 100 пр. — [2013-7411 А] 

УДК 349.22 

510. Падалка А. О. Удосконалення захисту трудових прав працівників : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; 

право соц. забезп." / Падалка Антоніна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шев-

ченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2013-7476 А] 

УДК 349.22(477) 

 349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь кандидата 

511. Зуб Г. А. Правове регулювання соціального захисту суддів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. 

забезп." / Зуб Геннадій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2013. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7442 А] 

УДК 349.3:347.962 

 349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь кандидата 

512. Кондратенко Ю. В. Правове регулювання використання земель для 

містобудівних потреб в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. пра-

во" / Кондратенко Юлія Валентинівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоре-

сурсів і природокористування України, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — К., 2013. 

— 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-7931 А] 

УДК 349.414:711.4](477) 

513. Максименко М. І. Правове забезпечення оптимізації структури землеко-

ристування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Мак-

сименко Максим Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 17 с. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 200 пр. — [2013-7346 А] 

УДК 349.41(477) 

514. Туцький Ю. В. Правове регулювання викупу земельних ділянок для сус-

пільних потреб в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / 

Туцький Юрій Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2014. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 12—13 (17 назв). — 200 пр. — [2014-0168 А] 

УДК 349.412.2(477) 
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515. Ярощук В. Г. Принцип екологічної безпеки в земельному праві України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. 

право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Ярощук Василь Григоро-

вич ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 120 пр. — [2013-7278 А] 

УДК 349.41(477) 

 349.6 Правові проблеми охорони навколишнього  

середовища. Екологічне право 

На ступінь доктора 

516. Головкін О. В. Правове регулювання екологічного контролю та нагляду в 

Україні: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Го-

ловкін Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-

кого. — К., 2013. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—30. — 100 пр. — [2013-7696 А] 

УДК 349.6(477) 

На ступінь кандидата 

517. Прохоренко К. А. Клімат як об'єкт еколого-правової охорони в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. 

право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Прохоренко Катерина 

Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (13 назв). — 200 пр. — [2013-7244 А] 

УДК 349.6(477) 

518. Толкаченко О. В. Правова охорона зелених насаджень в населених пунк-

тах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 

"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Толкаченко Олена 

Володимирівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова]. — Донецьк, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — 100 пр. — 

[2013-6768 А] 

УДК 349.6:712.4](477-21) 

519. Шомпол О. А. Вдосконалення законодавства України про екологічну без-

пеку в контексті міжнародно-правових зобов'язань : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; 

природоресурс. право" / Шомпол Олена Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2013-7559 А] 

УДК 349.6(477) 

 35 Державне адміністративне управління. Уряд. Військова справа 

На ступінь доктора 

520. Романенко К. М. Теоретико-методологічні засади застосування та роз-

витку механізмів маркетингу у державному управлінні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Рома-

ненко Катерина Михайлівна ; Донец. держ. ун-т упр., [Нац. акад. держ. упр. при Пре-

зидентові України]. — Донецьк, 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33. — 150 пр. 

— [2013-7873 А] УДК 35:339.138 
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521. Сквірський І. О. Громадський контроль у публічному управлінні: теоре-

тико-правові та праксеологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Сквірський Ілля Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Запоріз. нац. ун-т]. 

— К., 2013. — 35 с. — Бібліогр.: с. 27—31 (37 назв). — 100 пр. — [2013-7141 А] 

УДК 35.072.2(477) 

На ступінь кандидата 

522. Бажинова О. А. Механізми комунікативної взаємодії органів публічної 

влади та громадськості в системі державного управління : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ба-

жинова Олена Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. 

регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-7521 А] 

УДК 35.076:316.653 

523. Васильєв А. О. Механізми державної молодіжної політики в Україні : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Ме-

ханізми держ. упр." / Васильєв Андрій Олександрович ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7884 А] 

УДК 35.072.3:316.346.32-053.6](477) 

524. Карлова В. В. Національна самосвідомість як духовна основа державо-

творчих процесів в Україні: управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Кар-

лова Валентина Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 

К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (49 назв). — 100 пр. — [2013-6513 А] 

УДК 35(477)(091) 

525. Піддубчак О. А. Соціалізація молодих політико-управлінських кадрів на 

державній службі в умовах суспільної трансформації в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / 

Піддубчак Ольга Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 

К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-7356 А] 

УДК 35.08(477) 

526. Яковенко Г. Б. Удосконалення державного механізму запобігання та про-

тидії корупції: особливості транзитивних систем : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Яковенко 

Геннадій Борисович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2013-6838 А] 

УДК 35.08:343.35 

 351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

527. Вольська О. М. Трансформація механізмів державного управління со-

ціальним розвитком в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Вольська Олена 

Михайлівна ; Донец. держ. ун-т упр., [Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт.]. — Донецьк, 

2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (41 назва). — 100 пр. — [2013-7805 А] 

УДК 351.84:364 
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528. Волянський П. Б. Теоретичні засади державного управління медичним 

захистом населення від наслідків надзвичайних ситуацій в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія 

держ. упр." / Волянський Петро Борисович ; Ін-т законодавства Верховної Ради 

України, [Ін-т держ. упр. у сфері цивіл. захисту]. — К., 2013. — 39 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 32—36 (43 назви). — 100 пр. — [2013-6413 А] 

УДК 351.77:614.8](477) 

529. Дегтярьова І. О. Державні механізми підвищення конкурентоспромож-

ності регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дегтярьова Ія Олександрівна ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України. — К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 

(52 назви). — 100 пр. — [2013-6451 А] 

УДК 351.82:332.146.2 

530. Єлагін В. П. Теоретико-методологічні засади становлення та розвитку 

соціальної держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Єлагін Віктор Павлович ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України, [Харків. регіон. ін-т держ. упр.]. — К., 2013. — 

36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (45 назв). — 100 пр. — [2013-7708 А] 

УДК 351:316.42 

531. Заблоцький В. В. Генеза державотворчих конструктів системи місцевого 

самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Заблоцький Володимир Валентинович ; 

Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—37 

(41 назва). — 100 пр. — [2013-6885 А] 

УДК 352.07 

532. Коваленко М. М. Механізм державного регулювання банківського секто-

ра економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Коваленко Микола Миколайович ; 

Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України]. — Рівне, 2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 30—37 (65 назв). — 100 пр. — [2014-0013 А] 

УДК 351.82:336.71](477) 

533. Козюра І. В. Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Ка-

наді: досвід для України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Козюра Ігор Валерійович ; Акад. 

муніцип. упр. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (66 назв). — 100 пр. — 

[2013-6549 А] 

УДК 352(71):005.336.4(477) 

534. Кондратюк Т. В. Механізми державного регулювання сфери сімейних 

відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кондратюк Тетяна Вікторівна ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України. — К., 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 

(41 назва). — 100 пр. — [2013-6907 А] 

УДК 351.83:316.362 

535. Лемішко Б. Б. Механізми державного управління системою охорони здо-

ров'я у процесі реформування первинної медико-санітарної допомоги на регіональ-

ному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Лемішко Борис Богданович ; Класич. приват. ун-т, 
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[Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — 

Запоріжжя, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (43 назви). — 100 пр. — 

[2013-7081 А] УДК 352.773 

536. Мороз В. М. Державне управління розвитком трудового потенціалу 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Мороз Володимир Михайлович ; Класич. приват. 

ун-т, [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України]. — Запоріжжя, 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—37 (80 назв). — 

100 пр. — [2013-6934 А] 

УДК 351.82:331.101.262 

537. Наконечний В. В. Теоретико-методологічні засади управління містом в 

умовах самоврядності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Наконечний Володимир Васильо-

вич ; Акад. муніцип. упр., [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України]. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—34 (53 назви). — 

100 пр. — [2013-6643 А] 

УДК 352.07(1-21) 

538. Науменко Р. А. Державне регулювання розвитку позашкільної освіти в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Науменко Раїса Андріївна ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України. — К., 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—37 (75 назв). 

— 100 пр. — [2013-6645 А] 

УДК 351.851:374](477) 

539. Никифоров А. Є. Механізм державного управління інноваційною діяль-

ністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-

номіка та упр. нац. госп-вом" / Никифоров Анатолій Євгенович ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 34 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 25—31 (67 назв). — 100 пр. — [2013-7184 А] 

УДК 351.82:330.341.1(477) 

540. Орленко Я. Ю. Розвиток механізмів державного управління продоволь-

чим забезпеченням населення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Орленко Яна Юріївна ; 

Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Донец. держ. ун-т упр.]. — Миколаїв, 2013. 

— 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (45 назв). — 100 пр. — [2013-7240 А] 

УДК 351.82:351.778.2 

541. Ченцов В. В. Механізми державного управління митною справою: 

порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук с держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ченцов Віктор Васильович ; Донец. держ. 

ун-т упр., [Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президен-

тові України]. — Донецьк, 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—33 (58 назв). — 

100 пр. — [2013-7400 А] 

УДК 351.713.078.3 

542. Яворська Т. В. Державне регулювання страхового підприємництва в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Яворська Тетяна Василівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (46 назв). 

— 100 пр. — [2013-6834 А] 

УДК 351.83:368](477) 
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На ступінь кандидата 

543. Алимова О. О. Механізми державного регулювання зовнішньоторговель-

ної діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Алимова Ольга Олексіївна ; Чорно-

мор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Акад. мит. служби України]. — Миколаїв, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2014-0041 А] 

УДК 351.82:339.5(477) 

544. Барвіненко В. Д. Механізми державного регулювання стійкого розвитку 

продовольчого ринку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Барвіненко Віталій Дмитрович ; 

Акад. муніцип. упр. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-6344 А] УДК 351.82:338.439 

545. Бєлоусов В. М. Удосконалення механізмів державного регулювання 

пенсійного забезпечення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бєлоусов Віталій Ми-

хайлович ; Акад. муніцип. упр. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 

— 100 пр. — [2013-6354 А] УДК 351.84:364.35-646.2](477) 

546. Бурда В. Є. Економічний механізм державного регулювання енергозбе-

реження у промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бурда Владислав Євгенович ; 

Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-7017 А] 

УДК 351.824.1 

547. Віленський А. Б. Державне регулювання медичного забезпечення дітей в 

Україні: організаційні та правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Віленський Андрій 

Борисович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2013-7416 А] 

УДК 351.77-053.2(477) 

548. Волошина Ю. Я. Державне регулювання розвитку міських населених 

пунктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Волошина Юліанна Ярославівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 150 пр. — [2013-7028 А] 

УДК 351.82:332.14 

549. Гулакова Г. В. Соціальна реклама як складова інформаційно-мотивацій-

ного механізму державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Гулакова Ганна 

В'ячеславівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6443 А] 

УДК 351.83:659.1 

550. Данильчук І. А. Державне регулювання системи медичного забезпечення 

Військово-Морських Сил Збройних Сил України: організаційно-правові засади : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 

"Механізми держ. упр." / Данильчук Ігор Афанасійович ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 

— 100 пр. — [2013-6449 А] 

УДК 351.77:355.321](477) 
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551. Дармограй О. О. Стиль державно-управлінської діяльності в Україні : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Тео-

рія та історія держ. упр." / Дармограй Олена Олексіївна ; Ін-т законодавства Верхов-

ної Ради України. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-7211 А] 

УДК 351.071(477) 

552. Добрєва Н. Ф. Удосконалення системи державного управління транскор-

донним співробітництвом в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Добрєва Наталія Фе-

дорівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. 

упр. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-7426 А] 

УДК 351:339.94 

553. Донченко Т. О. Механізми державного регулювання у сфері зайнятості 

молоді в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Донченко Тетяна Олександрівна ; Чорно-

мор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-7302 А] 

УДК 351.83-053.6(477) 

554. Єрмішова С. В. Механізм внутрішнього фінансового контролю в системі 

державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : спец. "25.00.02 "Механізми держ. упр." / Єрмішова Світлана Василівна ; Донец. 

держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2013-7434 А] 

УДК 351.91:351.72 

555. Кас'яненко Д. В. Механізми підвищення результативності надання 

публічних послуг місцевими органами виконавчої влади : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 

Кас'яненко Денис Валерійович ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. регіон. ін-т 

держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Запоріжжя, 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7058 А] 

УДК 352.07:005.6 

556. Кий-Кокарєва В. Г. Механізми реалізації державної соціальної політики 

формування здоров'я нації та профілактики інфекційних захворювань серед праце-

здатного населення регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кий-Кокарєва Вікторія 

Григоріївна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-7715 А] 

УДК 351.77 

557. Коваленко О. М. Механізми взаємодії держави та бізнес-структур в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Коваленко Олександр Миколайович ; Класич. при-

ват. ун-т, [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України]. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2013-6901 А] 

УДК 351.82(477) 

558. Кравчун О. С. Вплив інноваційно-інвестиційної політики на структурну 

перебудову економіки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кравчун Олексій Степано-
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вич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6570 А] 

УДК 351.82:330.3](477) 

559. Критенко О. О. Розвиток механізмів державного управління системою 

державних закупівель в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Критенко Олена Олек-

сандрівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Акад. мит. служби України]. — 

Миколаїв, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2014-0061 А] 

УДК 351.824 

560. Лухуташвілі Н. Х. Вдосконалення механізмів державного регулювання 

стратифікаційних процесів в українському суспільстві : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 

Лухуташвілі Наргіза Хутаївна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-7623 А] 

УДК 351.82:316.34(477) 

561. Михайленко Г. В. Суб'єктно-об'єктні відносини у державному управлінні 

загальною середньою освітою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Михайленко Галина Володи-

мирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. 

упр. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-7935 А] 

УДК 351.851 

562. Михайлов В. М. Взаємодія органів місцевого самоврядування з органами 

державної влади у сфері запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. са-

моврядування" / Михайлов Віктор Миколайович ; Нац. акад. держ. упр. при Прези-

дентові України. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. 

— [2013-6630 А] 

УДК 352.07:351.862 

563. Новосьолова Г. Г. Механізм державного регулювання аутопойезису дер-

жави та суспільства в рамках системно-еволюційної парадигми : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Новосьолова Галина Германівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 

38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—34 (26 назв). — 100 пр. — [2013-7630 А] 

УДК 351.82:316.3 

564. Оленковська Л. П. Організаційно-управлінське забезпечення інтеграцій-

них процесів у місцевому самоврядуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Оленковська Ла-

риса Павлівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. 

регіон. ін-т держ. упр. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-6946 А] 

УДК 352.072(477) 

565. Олійник А. Р. Удосконалення теоретичних засад державного управління 

у сфері забезпечення європейських стандартів права людини на судовий захист в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Олійник Андріана Робертівна ; Нац. акад. 
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держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2013. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-7474 А] 

УДК 351.87(477) 

566. Олійник Д. В. Ефективність діяльності місцевих органів влади : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 

держ. упр." / Олійник Денис Володимирович ; Донец. держ. ун-т упр., [Харків. 

регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Донецьк, 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-6658 А] 

УДК 352.07 

567. Оргієць О. М. Етнокультурогенез територіальних громад як фактор ре-

формування адміністративно-територіального устрою України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самовряду-

вання" / Оргієць Оксана Миколаївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-6947 А] 

УДК 352.071.5:32.019.5](477) 

568. Савін Є. Є. Формування та реалізація державної політики у сфері 

соціалізації молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Савін Євген Євгенійович ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2013. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7664 А] 

УДК 351.83:316.614-053.6 

569. Сапіга Р. І. Військова логістика у забезпеченні воєнно-економічної безпе-

ки країни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.01 

"Екон. безпека держави" / Сапіга Руслан Іванович ; Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки 

та права "Крок", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2013-7252 А] 

УДК 351.863.073.5 

570. Слюсар А. М. Спеціальні податкові режими в системі державного регу-

лювання економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Слюсар Анатолій Миколайович ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-7791 А] 

УДК 351.82:336.22 

571. Стельмашенко О. О. Механізм державного регулювання ринку товарів 

ірраціонального попиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Стельмашенко Олена Олександрівна ; 

Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. 

— 100 пр. — [2013-7793 А] 

УДК 351.82 

572. Тібекін Я. О. Державне управління соціально-екологічною відповідаль-

ністю за природокористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Тібекін Ярослав 

Олександрович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6765 А] 

УДК 351.82:502.171 

573. Фомін В. В. Координація управлінських процесів в регіональній ланці 

державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
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упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Фомін Вадим Валентинович ; Донец. 

держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 

— 100 пр. — [2013-7594 А] 

УДК 351.82:353.2 

574. Чубара Т. С. Реалізація правозабезпечувальної функції державної служби 

у сфері охорони громадського порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Чубара Томаш Станіславо-

вич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т 

держ. упр. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-6802 А] 

УДК 351.75.077 

575. Шевченко Д. А. Організаційно-правові засади діяльності органів заліз-

ничної міліції УРСР у 1937—1947 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" / Шевченко Дмитро Анатолійович ; Маріупол. держ. ун-т, [Донец. юрид. ін-т 

М-ва внутр. справ України]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6812 А] 

УДК 351.749.6(477)"1937/1947" 

576. Шовгеля О. М. Забезпечення мотивації посадових осіб місцевого са-

моврядування в умовах індустріальних міст України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Шовгеля Олена 

Миколаївна ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Прези-

дентові України. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). 

— 150 пр. — [2014-0036 А] 

УДК 352.087(477-21) 

577. Якименко О. Г. Реалізація механізмів державного управління економіч-

ною безпекою в умовах інноваційного розвитку України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Яки-

менко Олександр Григорович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6836 А] 

УДК 351.824.1(477) 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

 364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення.  

Соціальний захист 

На ступінь доктора 

578. Баранник Л. Б. Фінансове забезпечення системи соціального захисту 

населення в умовах економічних перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Баранник Лілія Бо-

рисівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2014. — 35 с. : табл. — Бібліогр.: с. 23—31 

(87 назв). — 100 пр. — [2014-0086 А] 

УДК 364-3 

На ступінь кандидата 

579. Шатравка О. О. Розвиток пенсійної системи України в контексті со-

ціального захисту населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 
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Шатравка Олена Олександрівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця, [Нац. 

аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Х., 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-0197 А] 

УДК 364.35(477) 

 368 Страхування 

На ступінь доктора 

580. Волосович С. В. Страхування ризиків у системі кредитних відносин : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Волосович Світлана Василівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 

2013. — 37 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (50 назв). — 100 пр. — 

[2013-7294 А] 

УДК 368.811 

На ступінь кандидата 

581. Мартиненко Л. М. Стратегічне планування розвитку страхового ринку 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мартиненко Людмила Миколаївна ; Акад. 

муніцип. упр. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 120 пр. — 

[2013-7730 А] 

УДК 368.021(477) 

582. Супрун Н. В. Управління капіталом страхових компаній : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 

Супрун Наталія Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана". — К., 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. 

— [2014-0162 А] 

УДК 368.027.2/.3:005.915 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

 37.01/.09 Теорія, принципи, методи і організація освіти 

На ступінь доктора 

583. Богінська Ю. В. Теорія та практика соціально-педагогічної підтримки 

студентів з обмеженими можливостями життєдіяльності у вищих навчальних закла-

дах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. 

педагогіка" / Богінська Юлія Валеріївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка", [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т", М-во освіти і науки, 

молоді та спорту Автоном. Республіки Крим]. — Луганськ, 2013. — 44 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 34—41 (57 назв). — 100 пр. — [2013-7288 А] 

УДК 37.013.42:378.062-056.26 

584. Кочубей Т. Д. Розвиток української педагогічної думки другої половини 

XVII—XVIII століття крізь призму вітчизняних досліджень : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-

гогіки" / Кочубей Тетяна Дмитрівна ; Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка", [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Луганськ, 2013. — 44 с. — 

Бібліогр.: с. 35—41 (48 назв). — 100 пр. — [2013-7225 А] 

УДК 37.013.2(477)"16/17" 
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На ступінь кандидата 

585. Василик М. С. Тенденції національного виховання українців США і Ка-

нади (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Васи-

лик Марина Степанівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника]. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. 

— [2013-7020 А] 

УДК 37.017(73+71)(=161.2) 

586. Голубочка І. С. Проблема соціального розвитку дітей-сиріт в історії віт-

чизняної педагогіки (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Голубочка Ірина Сергіївна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. 

ун-т ім. Григорія Сковороди", [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — 

Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 120 пр. — [2013-7032 А] 

УДК 37.013.42-058.862(477)"18/19" 

587. Гриценко Т. В. Мультикультуралізм у контексті американської системи 

освіти: філософський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 

наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Гриценко Тетяна Вікторівна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 

100 пр. — [2014-0103 А] 

УДК 37.013.73(73) 

588. Данілова А. П. Педагогічна підтримка соціальної ініціативи студентської 

молоді у проектній діяльності неурядових організацій місцевого рівня : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / 

Данілова Альона Петрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Ін-т пробл. виховання 

Нац. акад. пед. наук України]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2013-6875 А] 

УДК 37.013.42:061.2 

589. Зінченко Л. В. Взаємодія сім'ї, школи та громадськості у вітчизняній пе-

дагогічній теорії і практиці (1946—1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Зінченко 

Любов Володимирівна ; М-во освіти і науки України, молоді та спорту Автоном. 

Республіки Крим, Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т", [Держ. вищ. 

навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Ялта, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 120 пр. — [2013-7710 А] 

УДК 37.064.1(477)"1946/1991" 

590. Костенко С. Е. Педагогічні умови формування моральної поведінки 

підлітків у сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Костенко Сусанна Едуардівна ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донец. нац. техн. ун-т]. — Луганськ, 2013. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-7223 А] 

УДК 37.018.1:17.022 

591. Порало І. В. Інформаційні відносини як чинник становлення української 

освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 

"Філософія освіти" / Порало Іван Володимирович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

вищ. освіти. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв). — 100 пр. — [2013-6695 А] 

УДК 37.014.3(477) 
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592. Чеботарьова О. В. Духовно-моральні основи підготовки студентської мо-

лоді до сімейного життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Чеботарьова Олена Володимирівна ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-0188 А] 

УДК 37.034-057.875:316.36 

593. Чупіна В. М. Формування основ художньо-графічної культури майбутніх 

художників-ювелірів засобами декоративно-прикладного мистецтва : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Чупіна Валентина Миколаївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка". — Луганськ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 

100 пр. — [2014-0196 А] УДК 37.011.3:739.2-051 

594. Швець Т. М. Розвиток системи пенітенціарних закладів для неповно-

літніх в Україні (20-ті — 30-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Швець Тетяна Михайлівна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т", [Херсон. держ. ун-т]. — Слов'янськ 

(Донец. обл.), 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-6811 А] 

УДК 37.013.42:343.811-053.6](477)"1920/1939" 

595. Щербина В. Ю. Особливості виховання дітей у сім'ї Півдня України 

ХІХ-го століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Щербина Віталій Юрійович ; Кіро-

воград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Херсон. держ. ун-т]. — Кірово-

град, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-6829 А] 

УДК 37.018.1(477.7)"18" 

 37.09 Організація навчання та виховання 

На ступінь доктора 

596. Сидоренко В. В. Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної 

майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної осві-

ти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Сидоренко Вікторія Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук Украї-

ни, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2013. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—39 (70 назв). — 100 пр. — [2013-7493 А] 

УДК 37.091.12:005.963 

На ступінь кандидата 

597. Жуковський С. С. Педагогічні умови підготовки обдарованих школярів 

до олімпіад з інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Жуковський Сергій Станіславович ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6481 А] 

УДК 37.091.27:004 

598. Кекош О. М. Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Андрея 

Шептицького : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Кекош Олег Михайлович ; Дрого-

биц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2013. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7318 А] 

УДК 37.091.4:27](477)(092) 
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599. Мельник Н. А. Система управління організаційно-педагогічною діяль-

ністю освітнього округу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Мельник Надія Адамівна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2013. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-7232 А] 

УДК 37.09:353 

600. Супруненко І. В. Організаційно-педагогічні умови реалізації регіональ-

них програм розвитку обдарованих сільських школярів у США : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Супруненко Інна Віталіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. 

освіти, [Ін-т обдарованої дитини]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-7145 А] 

УДК 37.091.212.3(73-22) 

 373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь доктора 

601. Заболотна О. А. Альтернативна освіта дітей та молоді шкільного віку у 

країнах Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Заболотна Оксана 

Адольфівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Уман. держ. пед. ун-т 

ім. Павла Тичини]. — Тернопіль, 2014. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (40 назв). — 

100 пр. — [2014-0010 А] 

УДК 373.091(4-6ЄС) 

602. Лабінська Б. І. Тенденції розвитку методики навчання іноземних мов у 

Західній Україні (друга половина ХІХ — перша половина ХХ століття) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Лабінська Богдана Ігорівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2013. — 43 с. — 

Бібліогр.: с. 34—38 (47 назв). — 100 пр. — [2013-6589 А] 

УДК 373.016:81'243](477.8)"185/195" 

На ступінь кандидата 

603. Бачинський Т. В. Формування основ правового світогляду та правової 

культури шкільної молоді : (філософ.-прав. вимір) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Бачинський Тарас 

Володимирович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ, [Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). 

— 100 пр. — [2013-6349 А] 

УДК 373.015.311:34 

604. Горовенко О. А. Формування особистісно-професійного іміджу вчителя 

загальноосвітнього навчального закладу засобами самопрезентації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Горовенко Оксана Анатоліївна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. 

ун-т ім. Григорія Сковороди", [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Перея-

слав-Хмельницький (Київ. обл.), 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2013-6432 А] 

УДК 373.091.12:174.022.1 

605. Григоренко Г. В. Формування здоров'ятворчої компетентності підлітка в 

соціально-педагогічній діяльності загальноосвітнього навчального закладу : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / 

Григоренко Григорій Валерійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т". 

— Слов'янськ (Донец. обл.), 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-6434 А] 

УДК 373.013.42:613 

606. Сизоненко І. Г. Правова соціалізація дітей-сиріт підліткового віку в за-

гальноосвітній школі-інтернаті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Сизоненко Ірина Геннадіївна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т", [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Слов'янськ (До-

нец. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — 

[2013-6741 А] 

УДК 373.018.32.013.42-058.862 

 373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь кандидата 

607. Гарань Н. С. Розвиток системи дошкільної освіти в Донецькому регіоні 

(друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Гарань Наталія 

Станіславівна ; М-во освіти і науки України, молоді та спорту Автоном. Республіки 

Крим, Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т", [Держ. вищ. навч. закл. 

"Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Ялта, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). 

— 120 пр. — [2013-7693 А] 

УДК 373.2(477.62)"1946/1991" 

608. Кіндрат І. Р. Управління освітнім процесом у дошкільному навчальному 

закладі на засадах інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Кіндрат Інна Ростиславів-

на ; Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-7218 А] 

УДК 373.2.091 

609. Супруненко М. В. Формування рухових навичок дітей 4-6 років у процесі 

гри в теніс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Супруненко Максим Валерійович ; Держ. закл. "Лу-

ган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Лу-

ганськ, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2013-7504 А] 

УДК 373.2.016:796.342 

 373.3 Початкова школа 

На ступінь кандидата 

610. Білик О. М. Естетичне виховання учнів початкової школи в Японії (друга 

половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Білик Олеся 

Миронівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7412 А] 

УДК 373.3.015.31:7](520)"19/20" 

611. Грабар Е. В. Тестовий контроль сформованості іншомовної комунікатив-

ної компетенції в учнів середніх шкіл США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Грабар Едіта 
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Василівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 

2013. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7421 А] 

УДК 373.3/.5.091.26:81'243 

612. Данько Н. П. Методика інтегрованого навчання музики молодших шко-

лярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика муз. навчання" / Данько Наталія Павлівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — К., 2013. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-7044 А] 

УДК 373.3.016:78 

613. Калабська В. С. Формування патріотизму в учнів початкових класів засо-

бами українського фольклору (друга половина ХІХ — перша чверть ХХ століття) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педа-

гогіка та історія педагогіки" / Калабська Віра Степанівна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т вищ. освіти, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6894 А] 

УДК 373.3.015.31:172.15:39(=161.2)]"1850/1925" 

614. Ковальчук О. В. Взаємодія сім'ї і школи у формуванні гуманістичних 

цінностей дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Ковальчук Ольга 

Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6539 А] 

УДК 373.3.015.31:17.022.1 

615. Лозан Т. А. Особливості формування усного українського мовлення 

російськомовних першокласників в умовах Придністров'я : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лозан 

Тетяна Андріївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2013. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7342 А] 

УДК 373.3.016:811.161.2 

616. Миколінська С. І. Методика формування слухової уваги молодших шко-

лярів на уроках музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Миколінська Світлана Іванів-

на ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7625 А] 

УДК 373.3.016:78 

617. Осіпа Л. В. Формування алгоритмічної культури старшокласників у про-

цесі розв'язування обчислювальних задач з використанням інструментальних прог-

рамних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.09 "Теорія навчання" / Осіпа Людмила Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т педагогіки. — К., 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-0064 А] 

УДК 373.3.015.31 

618. Слота Н. В. Формування у молодших школярів умінь сценічного втілення 

музичних образів у позашкільній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Слота Наталя 

Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7666 А] 

УДК 373.3.016:78 
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619. Шестобуз О. С. Формування культури спілкування молодших школярів з 

однолітками у позакласній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Шестобуз Ольга Сергіїв-

на ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Ін-т пробл. виховання, Нац. акад. пед. 

наук України]. — Умань (Черкас. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(25 назв). — 100 пр. — [2013-7920 А] 

УДК 373.3.035.064.3 

 373.5 Середні школи 

На ступінь доктора 

620. Паламарчук Л. Б. Формування і реалізація соціокультурної складової 

змісту шкільних курсів географії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Паламарчук Лариса 

Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка]. 

— К., 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—36 (88 назв). — 100 пр. — 

[2013-7110 А] 

УДК 373.5.016:911 

На ступінь кандидата 

621. Короленко В. Л. Формування моральних цінностей підлітків у процесі 

взаємодії сім'ї і школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Короленко Віктор Леонтійович ; 

Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухо-

млинського]. — Умань (Черкас. обл.), 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-7855 А] 

УДК 373.5.015.31:17.022.1 

622. Короткова С. В. Формування у підлітків якостей успішної людини у по-

закласній роботі загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Короткова Світлана 

Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Луган. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка]. — Луганськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-7222 А] 

УДК 373.5.015.311 

623. Кузюра Г. М. Методика розвитку спеціальних рухових здібностей стар-

шокласників у процесі занять баскетболом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кузюра Геннадій 

Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-6577 А] 

УДК 373.5.016:796.323.2 

624. Новосьолова В. І. Система роботи над емоційно забарвленою лексикою 

на уроках української мови в 5-7 класах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Новосьолова Ва-

лентина Іванівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-7472 А] 

УДК 373.5.016:811.161.2'373 

625. Потієнко В. О. Формування художньо-графічної культури старшоклас-

ників у процесі навчання ілюстративної комп'ютерної графіки : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання 



   

 
93 

технологій" / Потієнко Валентина Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

педагогіки НАПН України. — К., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (25 назв). 

— 100 пр. — [2013-6697 А] 

УДК 373.5.016:004.92 

626. Тарасюк Л. В. Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості нав-

чальних досягнень старшокласників: управлінський аспект : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / 

Тарасюк Людмила Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, ДВНЗ "Ун-т менедж. 

освіти". — К., 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-6392 А] 

УДК 373.5.091.2 

627. Тур О. М. Управління діяльністю педагогічного колективу загальноосвіт-

нього навчального закладу з формування здорового способу життя у старшоклас-

ників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 

"Теорія і методика упр. освітою" / Тур Ольга Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти", [Ін-т педагогіки НАПН 

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

[2013-7797 А] 

УДК 373.5.091.12:005.963 

628. Шолом Г. І. Розвиток критичного мислення старшокласників у процесі 

навчання інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шолом Ганна Іванівна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2013-7270 А] 

УДК 373.5.016:004 

 376 Освіта, навчання, підготовка особливих  

груп осіб. Спеціальні школи 

На ступінь доктора 

629. Глоба О. П. Теорія і практика соціалізації осіб з порушеннями опорно-

рухового апарату в умовах регіонального реабілітаційного середовища : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / 

Глоба Олександр Петрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ДЗ "Луган. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — К., 2013. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 34—38 

(37 назв). — 100 пр. — [2013-7419 А] 

УДК 376-056.29 

630. Нечипоренко В. В. Теоретичні і методичні засади навчально-реабіліта-

ційної діяльності спеціального закладу як відкритої соціально-освітньої системи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. 

педагогіка" / Нечипоренко Валентина Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгома-

нова. — К., 2013. — 44 с. — Бібліогр.: с. 35—41 (55 назв). — [2013-6941 А] 

УДК 376.013.42 

631. Таранченко О. М. Генезис національної системи освіти осіб з порушен-

нями слуху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.03 

"Корекц. педагогіка" / Таранченко Оксана Миколаївна ; Ін-т спеціал. педагогіки 

НАПН України. — К., 2013. — 46 с. — Бібліогр.: с. 39—44 (64 назви). — 100 пр. — 

[2013-7508 А] 

УДК 376-056.263(477) 
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На ступінь кандидата 

632. Бєлова О. Б. Психолого-педагогічні умови запобігання агресії у дітей мо-

лодшого шкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Бєло-

ва Олена Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. нац. 

ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-6353 А] 

УДК 376.013.77-056.264 

633. Бугасова Н. В. Система неперервної освіти іммігрантів у Швеції : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і мето-

дика проф. освіти" / Бугасова Наталя Вікторівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана 

Франка, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Нац. акад. пед. наук України]. — 

Житомир, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-7203 А] 

УДК 376-054.62(485) 

634. Докучина Т. О. Створення ситуації успіху в навчально-виховній роботі з 

розумово відсталими дітьми молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Докучина Те-

тяна Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. нац. 

ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2013. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-7704 А] 

УДК 376-056.36 

635. Корж Ю. М. Методика фізичного виховання дітей старшого дошкільного 

віку з порушеннями функцій опорно-рухового апарату : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Корж Юрій 

Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Сум. держ. пед. ун-т 

ім. А. С. Макаренка]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. 

— [2013-7326 А] 

УДК 376.016:796]-056.26-053.4 

636. Косенко Ю. М. Дидактична гра як метод формування історичних понять у 

розумово відсталих учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Косенко Юрій Миколайович ; Ін-т спец. педа-

гогіки НАПН України. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-6563 А] 

УДК 376-056.36 

637. Кривцова О. Я. Діагностика і корекція усного мовлення у підлітків із 

заїканням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 

"Корекц. педагогіка" / Кривцова Ольга Яківна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — К., 2013. — 16, [1] с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2013-7329 А] 

УДК 376-056.264-053.6 

638. Пиптюк П. Ф. Корекція рухової сфери в учнів з вадами слуху засобами 

оздоровчого туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Пиптюк Павло Федорович ; Ін-т спец. педа-

гогіки НАПН України, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19. — [2013-6682 А] 

УДК 376-056.263:796.5.035 

639. Співак Я. О. Формування екологічної культури в розумово відсталих 

підлітків у процесі вивчення природознавства : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Співак Ярослав Олего-

вич ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. 

пед. ун-т"]. — К., 2013. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-7396 А] 

УДК 376-056.36:57.081.1 

640. Чопік О. В. Формування взаємин дітей з вадами опорно-рухового апарату 

із здоровими ровесниками в умовах інклюзивного навчання : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Чопік 

Олена Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т 

ім. Івана Огієнка]. — К., 2013. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 

100 пр. — [2013-7755 А] 

УДК 376.091.3-056.26 

 377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь доктора 

641. Жижко О. А. Становлення та розвиток професійної освіти маргінальних 

груп населення Мексики і Венесуели : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Жижко Олена Ана-

толіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2013. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (66 назв). — 100 пр. — [2013-7650 А] 

УДК 377.3:316.344.7](72+87) 

642. Павлов Ю. О. Теорія і практика формування основ професійної компе-

тентності майбутніх фахівців ресторанного сервісу у професійно-технічних навчаль-

них закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Павлов Юрій Олексійович ; Черкас. нац. 

ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Ін-т пробл. виховання Нац. акад. пед. наук 

України]. — Черкаси, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (32 назви). — 

100 пр. — [2014-0066 А] 

УДК 377.3:640.432 

На ступінь кандидата 

643. Баглай О. І. Формування готовності майбутніх фахівців міжнародного 

туризму до міжкультурного спілкування у професійній підготовці : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Баглай Оксана Ігорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. 

освіти, [Закарпат. держ. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 120 пр. — [2013-7361 А] 

УДК 377.3:338.48-051 

644. Козловська Л. В. Формування готовності у майбутніх кухарів до про-

фесійної діяльності в умовах курортно-оздоровчого комплексу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Козловська Леся Володимирівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського, [Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук 

України]. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. 

— [2013-6548 А] 

УДК 377.091.2:641-051 

645. Козубовський Р. В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до 

профілактики девіантної поведінки серед учнівської молоді в процесі волонтерської 
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практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Козубовський Ростислав Володимирович ; Тер-

нопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. 

нац. ун-т"]. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 

100 пр. — [2014-0059 А] УДК 377.3:364.62-051 

646. Самойлова І. В. Формування гнучкості педагогічних знань у студентів 

педагогічного коледжу у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Самойлова Ірина Володимирівна ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (30 назв). — 100 пр. — [2013-7747 А] 

УДК 377.8 

647. Ткачук Т. С. Виховання гуманістичних цінностей у студентів педа-

гогічних коледжів у процесі волонтерської діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Тка-

чук Тамара Сергіївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-6394 А] 

УДК 377.8.015.31:364 

 378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

648. Авраменко О. Б. Теоретико-методичні засади проектування системи 

"техносвіт — технологічна освіта" у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-

ня" / Авраменко Олег Борисович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. 

— 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (39 назв). — 100 пр. — [2013-6321 А] 

УДК 378.016:62 

649. Вовк О. І. Теоретичні і методичні основи формування комунікативно-

когнітивної компетентності майбутніх філологів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Вовк Оле-

на Іванівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2014. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (55 назв). — 100 пр. — [2014-0049 А] 

УДК 378.147:80 

650. Данилюк С. С. Теоретичні і методичні засади формування професійної 

компетентності майбутніх філологів засобами інтернет-технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Данилюк Сергій Семенович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. 

— Черкаси, 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—36 (55 назв). — 100 пр. — 

[2013-7608 А] 

УДК 378.147:80:004.738.5 

651. Драч І. І. Теоретичні і методичні засади управління формуванням про-

фесійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. 

освітою" / Драч Ірина Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. 

"Ун-т менеджменту освіти". — К., 2013. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—35 

(72 назви). — 100 пр. — [2013-7648 А] 

УДК 378.2.091.3:005.336.2 

652. Завалко К. В. Формування готовності майбутнього вчителя музики до ін-

новаційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 
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[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Завалко Катерина Володи-

мирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 39 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—36 (60 назв). — 100 пр. — [2013-7925 А] 

УДК 378.011.3-051:78 

653. Копусь О. А. Теоретико-методичні засади формування фахової лінгводи-

дактичної компетентності майбутніх магістрів-філологів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ко-

пусь Ольга Антонівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Держ. 

закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Луганськ, 2013. — 

43 с. : табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (55 назв). — 100 пр. — [2013-7176 А] 

УДК 378.22:80 

654. Курок В. П. Теоретико-методологічні засади інженерної підготовки май-

бутніх учителів трудового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Курок Віра Панасівна ; 

Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. 

— Черкаси, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (66 назв). — 100 пр. — 

[2013-7621 А] 

УДК 378.011.3-051:62 

655. Мачинська Н. І. Теоретичні і методичні засади педагогічної освіти 

магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Мачинська Наталія Ігорівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Львів. держ. 

ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 31—37 (63 назви). — 100 пр. — [2013-6625 А] 

УДК 378.013 

656. Мішеніна Т. М. Формування дидактичної компетентності майбутніх учи-

телів філологічних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія нав-

чання" / Мішеніна Тетяна Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. 

— К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (55 назв). — 100 пр. — 

[2013-7181 А] 

УДК 378.147 

657. Пахомова Н. Г. Інтеграція медико-психологічної та педагогічної складо-

вих професійної підготовки майбутніх логопедів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Пахомова Наталія 

Георгіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 41 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 33—39 (56 назв). — 100 пр. — [2013-7477 А] 

УДК 378.147:376-056.264-051 

658. Реброва О. Є. Теорія і методика формування художньо-ментального 

досвіду майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. нав-

чання" ; 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Реброва Олена Євгенівна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—41 

(60 назв). — 100 пр. — [2013-7637 А] 

УДК 378.147:78 

659. Ржевська А. В. Розвиток сучасної університетської освіти країн Західної 

Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 

"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ржевська Анна Вікторівна ; Держ. закл. "Лу-



   

 
98 

ган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 

(42 назви). — 100 пр. — [2013-6712 А] УДК 378.4(4-15) 

660. Сура Н. А. Система професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій у технічних університетах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Сура Наталія Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

вищ. освіти. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (37 назв). — 

100 пр. — [2013-6755 А] 

УДК 378.6:62:004 

661. Товканець Г. В. Розвиток економічної освіти у вищій школі Чехії і Сло-

ваччини у ХХ столітті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Товканець Ганна Василівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2014. — 46 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 36—43 (90 назв). — 100 пр. — [2014-0166 А] 

УДК 378.6.013:33](437.3)"19" 

На ступінь кандидата 

662. Авраменко Б. В. Формування дидактичної культури майбутніх науково-

педагогічних кадрів в умовах аспірантури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Авраменко Богдана Володи-

мирівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова]. — Тернопіль, 2014. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). 

— 100 пр. — [2014-0001 А] 

УДК 378.011.3-051:378.046-021.68 

663. Акімова О. М. Педагогічні умови організації позааудиторної самостійної 

роботи майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Акімова 

Олена Михайлівна ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6323 А] 

УДК 378.011.3-051:373.3 

664. Ахмед Гулала-Нурі. Навчання англійського професійного мовлення май-

бутніх журналістів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ахмед Гулала-Нурі ; Держ. закл. "Півден-

ноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2014. — 21 с., включ. обкл. : 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2014-0085 А] 

УДК 378.016:811.111'276.6 

665. Байдала В. В. Підготовка майбутніх учителів до виховання гендерної 

культури учнів підліткового віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Байдала Вікторія 

Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2013-7685 А] 

УДК 378.011.3-051:316.346.2 

666. Бенькович Н. В. Педагогічні умови моніторингу якості професійної 

підготовки майбутніх економістів у вищому навчальному закладі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Бенькович Наталія Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. 

освіти, [Приват. АТ "Вищ. навч. закл. "Міжрегіон. акад. упр. персоналом"]. — К., 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-0044 А] 

УДК 378.014.61:33 
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667. Беспарточна О. І. Соціально-педагогічні умови розробки Національної 

системи кваліфікації в Російській Федерації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Беспарточна Оле-

на Іванівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла 

Остроградського]. — К., 2013. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—20 (25 назв). — 100 пр. — 

[2013-6853 А] 

УДК 378:005.336.5](470+571) 

668. Бобаль Н. Р. Формування соціокультурної компетентності майбутніх 

журналістів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бобаль 

Наталія Робертівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Львів. 

наук.-практ. центр проф.-техн. освіти НАПН України]. — Вінниця, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6363 А] 

УДК 378.147:070 

669. Бовсунівський В. М. Організація проектно-художньої діяльності вчителів 

технологій у післядипломній освіті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бовсунівський Валерій 

Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—20 (5 назв). — 100 пр. — [2013-6856 А] 

УДК 378.046-021.68:7.012 

670. Бочарникова Т. Ф. Формування професійно-педагогічної спрямованості 

майбутнього вчителя іноземних мов у фаховій підготовці : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Бочарникова Тетяна Федорівна ; Укр. інж.-пед. акад., [Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 

— 100 пр. — [2013-6378 А] 

УДК 378.147:81'243 

671. Бурсук О. М. Формування фахової компетентності майбутніх молодших 

спеціалістів залізничного транспорту у процесі вивчення матеріалознавства : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та мето-

дика навчання" / Бурсук Олександр Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгома-

нова. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2013-7204 А] 

УДК 378.147:629.4 

672. Венгрин Н. О. Наукове обґрунтування модернізації підготовки молодших 

спеціалістів з вищою медичною освітою : (на прикл. фельдшерів та акушерів) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медици-

на" / Венгрин Надія Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 

ун-т, [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7024 А] 

УДК 378.147:614.253.5 

673. Воєвутко Н. Ю. Професійна підготовка вчителів у Республіці Кіпр у 

ХХ столітті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Воєвутко Наталя Юріївна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка, [Маріупол. держ. ун-т]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (27 назв). — 100 пр. — [2013-6410 А] 

УДК 378.011.3-051(564.3)"19" 
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674. Гавран М. І. Тенденції розвитку вищої освіти недержавної форми влас-

ності в Польщі та Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Гавран Мар'яна Іванівна ; 

Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2013. — 21 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-7692 А] 

УДК 378:33.012.32](477+438) 

675. Гаєвець Я. С. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до нав-

чання молодших школярів розв'язувати сюжетні математичні задачі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав-

чання" / Гаєвець Яна Станіславівна ; 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. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — [2013-6415 А] 

УДК 378.011.3-051:373.3 

676. Гельфанова Д. Д. Формування професійно-математичної компетентності 

майбутніх інженерів-педагогів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Гельфанова Діляра Дамірівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-

техн. освіти, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2013-7417 А] 

УДК 378.147:[51+62 

677. Гладиш М. О. Соціально-педагогічна адаптація студентів з обмеженими 

можливостями в умовах вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Гладиш Марія 

Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Глухів. нац. пед. ун-т 

ім. Олександра Довженка]. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-7418 А] 

УДК 378.091.212.5-056.26 

678. Глазунова Л. О. Формування естетичної компетентності майбутнього 

вчителя-філолога засобами народознавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Глазунова Леся 

Олександрівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2013-7031 А] 

УДК 378.011.3-051:80 

679. Глушаниця Н. В. Формування іншомовної професійно-комунікативної 

компетентності майбутніх бакалаврів з авіоніки у процесі фахової підготовки : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і мето-

дика проф. освіти" / Глушаниця Наталія Вікторівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (29 назв). — 100 пр. — [2013-6867 А] 

УДК 378.147:629.735.05:81'243 

680. Глушок Л. М. Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти в 

університетах Австралії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Глушок Людмила Миколаївна ; 

Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Він-

ниця, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2013-7646 А] 

УДК 378.147:373.2](94) 

681. Гриник І. М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до правового за-

хисту дітей у Німеччині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Гриник Ігор Миронович ; 
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Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2013. — 23 с. 

— Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 100 пр. — [2013-7697 А] 

УДК 378.011.3-051.013.42:343.211.3-053.2](430) 

682. Грицькова Н. В. Формування соціально-професійної мобільності май-

бутніх учителів в освітньому просторі вищого навчального закладу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Грицькова Наталія Вікторівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка". — Луганськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2013-7423 А] 

УДК 378.011.3-051 

683. Губар Д. Є. Методика створення і застосування інтерактивних засобів 

навчання студентів класичного університету аналітичної геометрії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-

ня" / Губар Дар'я Євгенівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Донец. 

нац. ун-т]. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 

100 пр. — [2014-0051 А] 

УДК 378.147:514.7 

684. Гуцол В. В. Формування екологічної культури студентів аграрного 

університету засобами дистанційного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гуцол 

Віталіна Вікторівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — 

Вінниця, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-6446 А] 

УДК 378.018.43:63 

685. Дрозденко О. Л. Професійно-спрямоване навчання вищої математики 

студентів аграрного коледжу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Дрозденко Олександр Левко-

вич ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2013-7430 А] 

УДК 378.016:51]:63 

686. Запорожцева Ю. С. Розвиток професійної компетентності вчителів іно-

земних мов у післядипломній освіті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Запорожцева Юлія 

Сергіївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (33 назви). — 100 пр. — [2013-7652 А] 

УДК 378.046:81'243 

687. Ігнатенко О. В. Методика навчання технологій Веб 2.0 майбутніх учи-

телів інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ігнатенко Олександр Володимирович ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-0012 А] 

УДК 378.011.3-051:004 

688. Казак І. О. Методика застосування навчальних завдань в процесі навчання 

теплових і атомних електричних станцій та установок майбутніх інженерів-теплоенер-

гетиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Казак Ірина Олександрівна ; Укр. інж.-пед. акад. — 

Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2013-6509 А] 

УДК 378.147:621.31 
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689. Карпюк В. А. Дидактичні умови інтеграції навчально-пізнавальної та са-

моосвітньої діяльності студентів на засадах компетентнісного підходу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / 

Карпюк Валентина Андріївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 

[ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-7316 А] 

УДК 378.147.041 

690. Каткова В. П. Формування комунікативних якостей у майбутніх мене-

джерів організацій в процесі позанавчальної діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Каткова Вікторія Павлівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — 

Луганськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-7445 А] 

УДК 378.147:005-051 

691. Кирикилиця В. В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності сту-

дентів немовних спеціальностей у процесі роботи зі словниками : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Кирики-

лиця Валентина Василівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2013-7319 А] 

УДК 378.147.091.3:030 

692. Коваль В. Ю. Виховання культури міжособистісних відносин студентів 

університету у позааудиторній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Коваль Вікторія 

Юріївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Херсон. держ. ун-т]. — Умань 

(Черкас. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-7852 А] 

УДК 378.015.311:378.064.3 

693. Колосовська В. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

реалізації особистісно-орієнтованого підходу у спортивно-масовій роботі з учнями : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Колосовська Владлена Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бо-

риса Грінченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-6906 А] 

УДК 378.011.3-051:373.3 

694. Копитков Д. М. Педагогічні умови формування професійної компетент-

ності фахівців з організації перевезень і управління на автомобільному транспорті : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Копитков Денис Михайлович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка, [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Тернопіль, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-0060 А] 

УДК 378.147:656.13.073 

695. Коробейнікова Т. І. Формування англомовної компетентності в діалогіч-

ному мовленні майбутніх учителів з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Коробейнікова Тетяна Ігорівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. 

— К., 2013. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2013-6559 А] 

УДК 378.011.3-051:811.111:004 
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696. Косяк І. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів 

технологій у процесі навчання конструювання і моделювання одягу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав-

чання" / Косяк Інна Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-7224 А] 

УДК 378.011.3-051:687.016 

697. Кривонос О. М. Формування інформаційно-комунікаційних компетент-

ностей майбутніх учителів інформатики в процесі навчання програмування : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та мето-

дика навчання" / Кривонос Олександр Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова, [Ін-т інформ. технологій і засобів навчання Нац. акад. пед. наук України]. 

— К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2013-7720 А] 

УДК 378.147:004.413 

698. Куліш О. В. Формування професійної ідентичності у майбутніх учителів у 

вищому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Куліш Олена Володимирів-

на ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-7619 А] 

УДК 378.011.3-051 

699. Кушнір Н. О. Методична система підготовки учителів початкових класів 

до навчання основ інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Кушнір Наталія Олександрівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2013-6588 А] 

УДК 378.011.3-051:373.3:004 

700. Ларіонова Н. Б. Формування професійної готовності майбутніх соціаль-

них педагогів у процесі навчальних практик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Ларіонова Наталія Борисівна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т", [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка"]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-6594 А] 

УДК 378.011.3-051:37.013.77 

701. Максютов А. О. Патріотичне виховання майбутніх учителів географії в 

процесі пошукової туристсько-краєзнавчої діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Мак-

сютов Андрій Олексійович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Чер-

кас. обл.), 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2013-7860 А] 

УДК 378.011.3-051:91 

702. Марченко С. С. Методика навчання майбутніх учителів технологій 

комп'ютерного моделювання та проектування : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Марченко 

Станіслав Сергійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-7230 А] 

УДК 378.011.3-051:004.94 

703. Матвієнко Ю. О. Формування умінь самоконтролю студентів еконо-

мічних спеціальностей у процесі психолого-педагогічної підготовки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
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освіти" / Матвієнко Юлія Олексіївна ; Нац. авіац. ун-т, [ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана"]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2013-6929 А] УДК 378.147:33 

704. Мацюк В. В. Рівнева система контролю результатів навчання алгебри у 

вищому педагогічному навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мацюк Василь 

Васильович ; Херсон. держ. ун-т, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Херсон, 2013. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-6624 А] 

УДК 378.091.26:512 

705. Медведєва О. А. Формування корпоративної культури студентів вищих 

технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Медведєва Ольга Анатоліїв-

на ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Краматор. екон.-гуманіт. ін-т]. — 

Луганськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-7231 А] 

УДК 378.035 

706. Міщенко Н. І. Формування професійної креативності майбутніх учителів 

початкової школи в процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Міщенко Наталія Ігорівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7352 А] 

УДК 378.011.3-051:373.3 

707. Модестова Т. В. Формування готовності майбутніх викладачів вищих 

навчальних закладів до педагогічної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Модесто-

ва Тетяна Василівна ; Херсон. держ. ун-т, [Приват. вищ. навч. закл. "Київ. міжнар. 

ун-т"]. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. 

— [2013-6932 А] 

УДК 378.011.3-051:378 

708. Непомняща Т. В. Формування комунікативної компетентності студентів 

вищих технічних навчальних закладів у процесі навчання математичних дисциплін : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія 

навчання" / Непомняща Тетяна Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди, [Донец. нац. ун-т]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(22 назви). — 100 пр. — [2013-7629 А] 

УДК 378.147:51 

709. Несин Ю. М. Навчання майбутніх офіцерів англомовного монологічного 

мовлення на матеріалі військових брифінгів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання: герман. мови" / Несин 

Юлія Михайлівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т"]. — К., 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — 

[2013-7354 А] УДК 378.147:811.111]:355.092 

710. Ніжевська Т. В. Підготовка майбутнього учителя фізичної культури до 

використання засобів артпедагогіки у професійній діяльності : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Ніжевська Тетяна Вікторівна ; Укр. інж.-пед. акад., [Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-7532 А] УДК 378.011.3-051:796 



   

 
105 

711. Новак О. М. Підготовка майбутніх вихователів до забезпечення наступ-

ності навчання в дошкільних навчальних закладах та початковій школі в сучасних 

умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Новак Олена Мусіївна ; Класич. приват. ун-т, 

[Хмельниц. гуманіт.-пед. акад.]. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (13 назв). — 150 пр. — [2013-7238 А] 

УДК 378.011.3-051:373.2/.3 

712. Ольхова Н. В. Формування світоглядної культури студентів у навчально-

виховному середовищі університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Ольхова Наталія Володи-

мирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — Умань (Черкас. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-7867 А] 

УДК 378.4.015.31 

713. Орлова О. А. Підготовка вчителя до особистісного самовдосконалення 

учнів основної школи у післядипломній освіті : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Орлова Оль-

га Анатоліївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-7735 А] 

УДК 378.046-021.68:373.015.311 

714. Остапенко О. М. Формування професійної культури менеджерів зов-

нішньоекономічної діяльності у фаховій підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Остапен-

ко Оксана Миколаївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 

[Нац. авіац. ун-т "Кіровоград. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту"]. — Кіровоград, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0021 А] 

УДК 378.147:005 

715. Плахотнюк Н. П. Підготовка майбутніх учителів до інноваційної діяль-

ності засобами навчально-ігрового проектування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Плахот-

нюк Наталя Павлівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-6688 А] 

УДК 378.011.3-051 

716. Плохута Т. М. Тестовий контроль як засіб діагностики самостійної пізна-

вально-творчої діяльності студентів у навчанні гуманітарних дисциплін : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / 

Плохута Тетяна Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Сум. держ. 

пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-7738 А] УДК 378.147 

717. Подольська Т. А. Розвиток у майбутніх практичних психологів здатності 

до встановлення довірливих стосунків з клієнтом : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Тетяна Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, 

[Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України]. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2013-6954 А] 

УДК 378.147:159.9 

718. Поліщук Н. М. Підготовка вчителя в системі післядипломної педагогічної 

освіти до розвитку здоров'язбережувальної компетентності учнів основної школи : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Поліщук Наталія Миколаївна ; Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка. — Житомир, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2013-6692 А] 

УДК 378.046-021.68:613 

719. Попадич О. О. Педагогічні умови правового виховання майбутніх 

фахівців комп'ютерної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Попадич Олена Олександ-

рівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. 

нац. ун-т"]. — Умань (Черкас. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(22 назви). — 100 пр. — [2013-7870 А] 

УДК 378.147:004:34 

720. Пріма Д. А. Формування правової культури майбутнього керівника за-

гальноосвітнього навчального закладу у процесі магістерської підготовки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Пріма Дмитро Анатолійович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького. — Черкаси, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-7636 А] 

УДК 378.091.113:34 

721. Прокопенко Р. В. Формування інтересу до педагогічної діяльності бака-

лаврів мистецтва в процесі музично-інструментальної підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. 

навчання" / Прокопенко Роман Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгомано-

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

[2013-6959 А] 

УДК 378.147:78 

722. Різничок С. В. Становлення та розвиток вищої фармацевтичної освіти у 

західноукраїнському регіоні (1784—1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Різни-

чок Світлана Василівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка [та ін.]. — Дро-

гобич (Львів. обл.), 2013. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—21 (38 назв). — 100 пр. — 

[2013-7485 А] УДК 378.096:615](477.8)"1784/1991" 

723. Романець В. М. Формування професійного світогляду майбутнього 

викладача зарубіжної літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Романець Валентина Ми-

хайлівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова]. — Кіровоград, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-0071 А] 

УДК 378.011.3-051:821(1-87).09 

724. Романовська Д. Д. Формування особистісних стратегій діяльності май-

бутніх психологів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Діана Дорімедонтівна ; Нац. ун-т "Остроз. акад.", [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих 

Нац. акад. пед. наук України]. — Острог (Рівнен. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2013-6718 А] 

УДК 378.011.3-051:159.96 

725. Самсонова О. О. Управління діяльністю студентського наукового това-

риства університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
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13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Самсонова Олександра Олександрівна ; 

Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Донец. нац. ун-т]. — Луганськ, 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-7251 А] 

УДК 378.07 

726. Свєточева І. І. Формування професійної компетентності майбутніх мене-

джерів фармацевтичної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Свєточева Ірина Іванівна ; 

М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Республіки Крим, Республік. вищ. 

навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т", [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ 

України]. — Ялта, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-6730 А] 

УДК 378.147:615.19 

727. Свірщук Н. С. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 

фізкультурно-рекреаційної роботи в школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Свірщук Наталія 

Сергіївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2013. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6733 А] 

УДК 378.011.3-051:796.011.3 

728. Семенець Л. М. Формування професійної готовності майбутніх учителів 

до розвитку математичних здібностей у старшокласників : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Семенець Лариса Миколаївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-7253 А] 

УДК 378.147:373.5.015.31 

729. Сенчак І. І. Формування правової рефлексії майбутнього юриста на етапі 

підготовки у вищому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Сенчак Ігор Іванович ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — К., 

2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7133 А] 

УДК 378.147:159.955.4:34-051 

730. Сірман О. В. Формування професійної компетентності майбутніх учи-

телів фізичної культури в процесі вивчення спеціальних дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Сірман Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. 

Республіки Крим, Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т", [Міжнар. екон.-

гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука]. — Ялта, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-6743 А] 

УДК 378.147:796.011.3 

731. Скиданчук С. А. Методика навчання спеціальних дисциплін майбутніх 

інженерів-судномеханіків з використанням тренажерів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ски-

данчук Сергій Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 

18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7498 А] 

УДК 378.147.091.33-027.22:629.5 

732. Сладких І. А. Формування готовності студентів-іноземців груп довузів-

ської підготовки до навчання у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Сладких Ірина Анатоліївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Ко-



   

 
108 

цюбинського, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Вінниця, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (41 назва). — 100 пр. — [2014-0029 А] 

УДК 378.147-057.875-054.6 

733. Тавлуй І. П. Організаційно-технічні засади поліпшування системи управ-

ління якістю та оцінювання її впливу на конкурентоспроможність вищого навчаль-

ного закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Тавлуй Інна Петрівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України Кабінету Міністрів України]. — Львів, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (33 назви). — 150 пр. — [2013-6757 А] 

УДК 378.014.6:005.6 

734. Теренко О. О. Розвиток вищої жіночої освіти у США (друга половина 

ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Теренко Олена 

Олексіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Сум. держ. пед. ун-т 

ім. А. С. Макаренка]. — Черкаси, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 

100 пр. — [2013-7668 А] 

УДК 378-055.2(73)"19/20" 

735. Титунь О. Л. Підготовка майбутніх учителів до позакласної виховної ро-

боти з молодшими школярами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Титунь Оксана Леонідівна ; 

Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Ва-

силя Стефаника]. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2013-7151 А] 

УДК 378.011.3-051:373.3 

736. Толчєва Г. В. Методика застосування оздоровчої системи хатха-йоги зі 

студентами у позааудиторній роботі вищого навчального закладу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-

ня" / Толчєва Ганна Вікторівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". 

— Луганськ, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (19 назв). — 100 пр. — 

[2013-6769 А] 

УДК 378.091.4:615.851.8 

737. Томіліна А. О. Дидактичні умови контролю й оцінювання знань студентів 

з гуманітарних дисциплін із застосуванням інформаційних технологій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / 

Томіліна Анна Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки, [ДВНЗ 

"Криворіз. нац. ун-т"]. — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). 

— 100 пр. — [2013-6976 А] 

УДК 378.147.091.26:7/9:004 

738. Топоркова Ю. О. Громадянське виховання студентської молоді в універ-

ситетах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Топоркова Юлія Олександрівна ; М-во 

освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Республіки Крим, Республік. вищ. навч. 

закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). 

— 100 пр. — [2013-6771 А] 

УДК 378.017.4(73) 

739. Трофімук К. В. Формування культури професійного спілкування май-

бутніх фахівців з готельно-ресторанної справи у процесі фахової підготовки : авто-
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реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і мето-

дика проф. освіти" / Трофімук Катерина Василівна ; Класич. приват. ун-т. — За-

поріжжя, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 150 пр. — 

[2013-7190 А] 

УДК 378.147:81'271:640.4 

740. Устінова В. О. Дидактичні засади структурування змісту гуманітарних 

дисциплін у фаховій підготовці студентів педагогічних ВНЗ : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Устінова 

Вікторія Олександрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [ДВНЗ 

"Криворіз. нац. ун-т"]. — Тернопіль, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-0076 А] 

УДК 378.147:7/9 

741. Файнман І. Б. Формування готовності майбутніх авіадиспетчерів до про-

фесійної самореалізації у процесі підготовки до ведення радіообміну : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Файнман Інна Борисівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Вин-

ниченка, [Кіровоград. льот. акад. Нац. авіац. ун-ту]. — Кіровоград, 2013. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-6780 А] 

УДК 378.147:629.7 

742. Федорчук А. Л. Підготовка майбутнього вчителя інформатики до роботи 

в класах фізико-математичного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Федорчук Анна 

Леонідівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2013. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-7262 А] 

УДК 378.011.3-05:004 

743. Фесік Л. І. Управління вищим навчальним закладом І рівня акредитації на 

адаптивних засадах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Фесік Людмила Іванівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" Нац. акад. пед. наук України. — К., 2014. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2014-0173 А] 

УДК 378:005.3 

744. Хендрик О. Ю. Розвиток соціальності студентів мистецьких спеціальностей 

засобами хореографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Хендрик Ольга Юріївна ; Держ. закл. "Луган. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка", [Харків. держ. акад. культури, М-во культури України]. 

— Луганськ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-0181 А] 

УДК 378.013.42:792.8 

745. Хижняк Т. Ю. Формування готовності майбутніх учителів-філологів до 

використання медіа у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Хижняк Тетяна 

Юріївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7543 А] 

УДК 378.011.3-051:80:316.774 

746. Хмуринська Т. О. Формування соціально-професійної зрілості майбутніх 

соціальних педагогів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Хмурин-
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ська Тетяна Олександрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — 

Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — 

[2014-0182 А] УДК 378.147:37.013.42 

747. Хотунов В. І. Методика загальноосвітньої математичної підготовки май-

бутніх фахівців з інформатики та обчислювальної техніки в коледжах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав-

чання" / Хотунов Владислав Ігорович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. 

— Черкаси, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — 

[2013-7671 А] УДК 378.147:51 

748. Ху Жунсі. Педагогічні умови адаптації китайських студентів до культур-

но-освітнього середовища вищих навчальних закладів України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Ху 

Жунсі ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2014. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2014-0183 А] 

УДК 378.091.8(477)(=581) 

749. Червоний П. Д. Формування у курсових офіцерів готовності до виховної 

роботи з курсантами вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Червоний Павло Дмитрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Авто-

ном. Республіки Крим, Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т", [Харків. 

нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Ялта, 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-6798 А] 

УДК 378.147:355.23 

750. Чжан Цзе. Формування вмінь художньо-педагогічного аналізу музичних 

творів у процесі фортепіанної підготовки вчителів музики : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / 

Чжан Цзе ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-7674 А] 

УДК 378.6.016:780.616.432 

751. Чумахідзе Т. Л. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до ор-

ганізації дослідницької роботи молодших школярів у природі : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Чумахідзе Тетяна Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Авто-

ном. Республіки Крим, Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта, 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-7757 А] 

УДК 378.011.3-051:373.3:57.081.1 

752. Шевченко С. М. Розвиток аналітичного мислення студентів вищих тех-

нічних навчальних закладів у процесі вивчення математичних дисциплін : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Шевченко Світлана Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

— К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2013-6814 А] 

УДК 378.147:51 

753. Шикирінська О. А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

художньо-педагогічної інтерпретації мистецьких творів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Шикирінська Оксана Анатоліївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбин-

ського. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-7267 А] УДК 378.011.3-051:373.3.016 
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754. Шостаківська Н. М. Формування професійної компетентності майбутніх 

економістів засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Шостаківська Надія Михайлівна ; Класич. приват. ун-т, [Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка]. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 150 пр. — [2013-7199 А] 

УДК 378.147:33 

39 Культурна антропологія. Етнографія. Фольклор 

 391/395 Народний одяг. Звичаї, традиції. Життя народу 

На ступінь кандидата 

755. Чернишевич Н. І. Масове народне свято як культурно-мистецьке дійство 

в Україні (друга пол. ХІХ — поч. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Чернишевич 

Наталія Іванівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 

2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2013-7548 А] 

УДК 394.2(477)"18/19" 

5 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

 502/504 Наука про навколишнє середовище.  

Енвіронментологія. Екологія 

На ступінь доктора 

756. Вамболь С. О. Наукові основи застосування диспергованих систем в 

управлінні екологічною безпекою в умовах дії чинників різного генезису : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Вам-

боль Сергій Олександрович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Кремен-

чуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — Івано-Франківськ, 2013. — 37 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (36 назв). — 100 пр. — [2013-6861 А] 

УДК 502.17:628.511 

На ступінь кандидата 

757. Бортняк О. М. Підвищення рівня екологічної безпеки та енергозбережен-

ня на об'єктах нафтогазової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Бортняк Олена Михайлівна ; Іва-

но-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2013-6858 А] 

УДК 502.17:504.5:662.7 

758. Василенко Г. В. Метод обґрунтування екологічно безпечних водогоспо-

дарських систем гірничо-збагачувальних комбінатів, що використовують флотаційні 

технології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 

"Екол. безпека" / Василенко Ганна Валеріївна ; М-во екології та природних ресурсів 

України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., [Укр. НДІ екол. пробл.]. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-7367 А] 

УДК 502.17:622.765 

759. Гаврилюк Р. Б. Гідрогеологічні умови формування лінз авіаційного гасу 

на військових аеродромах України : (на прикл. аеродрому у м. Миколаєві) : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.06 "Гідрогеологія" / 

Гаврилюк Руслан Борисович ; НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2013. — 22 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-7029 А] 

УДК 504.5:[556.388:656.71](477.73) 

760. Грех В. І. Біотичні ресурси басейну річки Верещиці: еколого-географіч-

ний аналіз, використання й охорона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. 

ресурсів" / Грех Володимир Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7422 А] 

УДК 502.211:556.51(282.247.314) 

761. Залевський Р. А. Екологічні особливості і характер міграції важких ме-

талів в агроценозах на сірих лісових ґрунтах Полісся : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Залевський Роман Анто-

нович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування, 

[Житомир. нац. агроекол. ун-т України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6486 А] 

УДК 504.5:631.453](477.41/.42) 

762. Козинятко Т. А. Еколого-ценотичні особливості Schoenus ferrugineus L. в 

умовах трансформації карбонатних боліт України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Козинятко Тетяна Анатоліїв-

на ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування НААН. 

— К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-6544 А] 

УДК 502.171:582.542.12](285:477) 

763. Польовська В. Т. Формування системи екологічного маркетингу в лісо-

вому секторі економіки на засадах сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охоро-

ни навколиш. середовища" / Польовська Віра Тарасівна ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 120 пр. — [2013-7119 А] УДК 502.131 

764. Радовенчик Я. В. Використання матеріалів з капілярними властивостями 

в процесах зневоднення осадів та очищення води : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Радовенчик Ярослав Вя-

чеславович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 22 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (27 назв). — 100 пр. — [2013-6961 А] 

УДК 502.51:628.16.067.1 

765. Сюткіна Н. Г. Формування ентомофауни герпетобіонтів у різних станціях 

агроландшафтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 

"Екологія" / Сюткіна Наталія Георгіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

агроекології і природокористування. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7149 А] 

УДК 502.5:595.7 

766. Чабан В. В. Техногенний вплив на еколого-геологічний стан водозбору та 

гідромінеральні ресурси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

[спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Чабан Віктор Валерійович ; НАН України, Ін-т 

геол. наук, [Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва]. — К., 2013. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (25 назв). — 100 пр. — [2013-7952 А] 

УДК 504.5/.7:550.461](477.75)(285.2) 
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767. Щербина В. В. Екологічні особливості альгоугруповань цілинних та 

антропогенно-порушених степів Південного степу України : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Щербина Валентина 

Вікторівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Таврійс. держ. агротехнол. 

ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Дніпропетровськ, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-7956 А] 

УДК 502.211(477.7)(251.1) 

51 Математика 

 517 Аналіз 

На ступінь доктора 

768. Журавльов В. П. Узагальнено оборотні оператори та нормально розв'язні 

крайові задачі у банахових просторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Журавльов Валерій Пилипо-

вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т математики НАН України]. — К., 

2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37 (48 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2013-7924 А] 

УДК 517.9 

На ступінь кандидата 

769. Давидович В. В. Системи рівнянь реакції-дифузії: умовні симетрії, точні 

розв'язки та їх властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Давидович Василь Васильович ; НАН України, 

Ін-т математики. — К., 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2014-0105 А] 

УДК 517.95 

770. Іванов О. Ю. Сферичні відображення типу Гаусса в задачах про розбиття 

множин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.01 "Мат. аналіз" / Іванов Олександр Юрійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 

2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2013-6499 А] 

УДК 517.5 

771. Кавалець І. І. Математичне моделювання динаміки дискретних систем з 

конкуренцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 

"Мат. моделювання та обчисл. методи" / Кавалець Ірина Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. 

— [2013-6507 А] 

УДК 517.876.2 

772. Любима О. Є. Метод Ньютона-Канторовича в теорії автономних крайових 

задач : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 

"Диференц. рівняння" / Любима Ольга Євгенівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича, [Донбас. держ. пед. ун-т]. — Чернівці, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-7859 А] 

УДК 517.9 

773. Чвартацький О. І. Інтегрування лаксових зображень з додатковими ре-

дукціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
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01.01.02 "Диференц. рівняння" / Чвартацький Олександр Ігорович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (28 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2013-7914 А] УДК 517.9 

774. Яковенко А. С. Асимптотичний аналіз спектральних задач на дрібно-

періодичних сітках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Яковенко Анастасія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2013-6837 А] 

УДК 517.9 

 519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь доктора 

775. Мельник С. А. Динаміка розв'язків деяких стохастичних диференціаль-

них рівнянь параболічного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Мельник Сергій 

Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т приклад. математики і 

механіки НАН України]. — К., 2013. — 41 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (33 назви). — 

100 пр. — [2013-7096 А] 

УДК 519.21 

На ступінь кандидата 

776. Голіченко І. І. Оцінки функціоналів від періодично корельованих про-

цесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 

"Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Голіченко Ірина Ігорівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2013-7695 А] 

УДК 519.21 

777. Жерновий К. Ю. Дослідження систем обслуговування з пороговими стра-

тегіями функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Жерновий Костян-

тин Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-

ка]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-7052 А] 

УДК 519.21 

778. Крикун І. Г. Граничні теореми для розв'язків стохастичних рівнянь : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія 

ймовірностей і мат. статистика" / Крикун Іван Григорович ; НАН України, Ін-т при-

клад. математики і механіки. — Донецьк, 2013. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-6914 А] 

УДК 519.21 

779. Млавець Ю. Ю. Простори випадкових величин Fψ(Ω) та їх застосування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія 

ймовірностей і мат. статистика" / Млавець Юрій Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 150 пр. — 

[2013-6636 А] 

УДК 519.216 

780. Наконечна О. А. Моделювання процесів адаптивної обробки сигналів ба-

гатоелементних вимірювальних перетворювачів відповідно до методу акустико-

емісійного контролю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Наконечна Оксана Андріїв-

на ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 120 пр. — [2013-7105 А] УДК 519.21 

781. Пилипенко К. П. Статистичний аналізатор та класифікатор мовних сиг-

налів на основі суміші гаусівських розподілів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.09.08 "Приклад. акустика та звукотехніка" / Пи-

липенко Костянтин Петрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 

2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — [2013-7241 А] 

УДК 519.213 

782. Посашкова С. В. Стохастичні диференціальні рівняння з неоднорідним 

неліпшіцевим коефіцієнтом дифузії та змішані рівняння з дробовим броунівським 

рухом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 

"Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Посашкова Світлана Володимирівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2013-7743 А] 

УДК 519.21 

 519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь доктора 

783. Петрик М. Р. Математичне моделювання полів масопереносу в неодно-

рідних і нанопористих середовищах та ідентифікація їх параметрів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 

обчисл. методи" / Петрик Михайло Романович ; НАН України, Ін-т кібернетики 

ім. В. М. Глушкова, [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — К., 2013. — 40 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 30—37 (75 назв). — 100 пр. — [2013-7185 А] 

УДК 519.6 

На ступінь кандидата 

784. Боярська Ю. В. Математичне моделювання та чисельний аналіз неста-

ціонарних неізотермічних режимів роботи газотранспортних систем : автореф. дис. 

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

обчисл. методи" / Боярська Юлія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектро-

ніки. — Х., 2013. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2013-6380 А] 

УДК 519.6:621.6 

785. Лісін Д. О. Синтез адаптивних методів моделювання теплових процесів з 

використанням R-функцій і атомарних функцій : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Лісін Денис Олександрович ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Під-

горного. — Х., 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — 

[2013-7581 А] 

УДК 519.6 

 519.7 Математична кібернетика 

На ступінь кандидата 

786. Галкін О. А. Методика розширюваних гіперсфер на основі методу опор-

них векторів для задач класифікації даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / 

Галкін Олександр Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-7206 А] 

УДК 519.7 

 519.8 Математичні теорії та методи дослідження операцій 

На ступінь доктора 

787. Панкратов О. В. Математичні моделі, методи та інформаційні технології 

розв'язання оптимізаційних задач розміщення геометричних об'єктів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 

обчисл. методи" / Панкратов Олександр Вікторович ; НАН України, Ін-т пробл. ма-

шинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Х., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 

(60 назв). — 100 пр. — [2013-6665 А] 

УДК 519.863:514 

788. Циганок В. В. Моделі та методи експертної підтримки прийняття рішень 

в слабко стуктурованих складних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : спец. 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Циганок 

Віталій Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т пробл. 

реєстрації інформації НАН України]. — К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—33 (41 назва). — 100 пр. — [2013-6791 А] 

УДК 519.816:681.51 

На ступінь кандидата 

789. Дишлюк О. М. Моделі та методи визначення показників функціонування 

систем обслуговування з повторенням заявок : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

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

Дишлюк Ольга Миколаївна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, 

[Нац. авіац. ун-т]. — К., 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-0107 А] 

УДК 519.872 

790. Колісник М. Е. Моделі та методи багатокритеріальної оптимізації змісту 

проекту при чітких і нечітких вихідних даних : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і прогр." / Колісник Марія 

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

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-7930 А] 

УДК 519.86:004 

791. Красношлик Н. О. Математичне моделювання руху міжфазних границь 

при взаємній дифузії у бінарних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

ношлик Наталія Олександрівна ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького]. — Черкаси, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(23 назви). — 115 пр. — [2013-7070 А] 

УДК 519.876.5:539.219.3 

792. Крошний І. М. Математичне моделювання напружено-деформівного ста-

ну деревини у процесі конвективного сушіння : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / 
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Крошний Ігор Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. лісотехн. ун-т 

України]. — Львів, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-6573 А] УДК 519.876.9 

793. Мокрицька О. В. Математичне моделювання в'язкопружного стану дере-

вини у процесі сушіння як багатофазної системи : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Мокрицька Ольга Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. лісотехн. ун-т 

України]. — Львів, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 

— 100 пр. — [2013-7234 А] 

УДК 519.8:674.047 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження.  

Геодезія 

 524 Зорі. Зоряні системи. Всесвіт 

На ступінь доктора 

794. Захаренко В. В. Імпульсне та спорадичне радіовипромінювання об'єктів 

Галактики на декаметрових хвилях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Захаренко Вячеслав 

Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Радіоастрон. ін-т НАН 

України]. — Х., 2013. — 32, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30. — 

100 пр. — [2013-6490 А] 

УДК 524.6-77:621.3.029.55 

На ступінь кандидата 

795. Бреус В. В. Орбітальна та обертальна змінність магнітних катаклізмічних 

подвійних зоряних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Бреус Віталій Віталійович ; 

Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — 

[2013-6383 А] 

УДК 524.3 

 528 Геодезія. Топографічно-геодезичні роботи.  

Фотограмметрія. Дистанційне зондування. Картографія 

На ступінь кандидата 

796. Іщук А. В. Загальногеографічні карти західноукраїнських земель періоду 

1919—1939 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 

11.00.12 "Геогр. картографія" / Іщук Андрій Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. 

— [2013-6505 А] 

УДК 528.94:911](477.8)"1919/1939" 

797. Пилипенко С. Г. Використання супутникових спостережень для визна-

чення фізичних властивостей земної атмосфери над ураганами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. 

дослідж." / Пилипенко Сергій Григорович ; Нац. авіац. ун-т, [Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка]. — К., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (35 назв). — 100 пр. 

— [2013-6681 А] УДК 528.7 
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53 Фізика 

 530 Теоретичні основи фізики 

На ступінь кандидата 

798. Івашкевич Г. І. Надбар'єрна динаміка у багатоямних потенціалах: ди-

намічний хаос та суперсиметрія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Івашкевич Гліб Ігорович ; НАН 

України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2013. — 18 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2013-7927 А] 

УДК 530.145 

799. Міщенко Ю. А. Реалізація композитних квазибозонів деформованими ос-

циляторами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.02 "Теорет. фізика" / Міщенко Юрій Анатолійович ; НАН України, Ін-т теорет. 

фізики ім. М. М. Боголюбова. — К., 2013. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-6635 А] УДК 530.145:539.129 

800. Юрчишин І. К. Квантово-розмірні ефекти і термоелектричні властивості 

наноструктур на основі сполук IV—VI : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Юрчишин Ігор Кос-

тянтинович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Фран-

ківськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18. — 100 пр. — [2013-7275 А] 

УДК 530.145+537.32 

 531 Загальна механіка. Механіка твердих і жорстких тіл 

На ступінь доктора 

801. Щербак В. Ф. Розробка методів керування механічними системами з ви-

користанням інваріантних співвідношень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Щербак Володимир Федорович ; 

НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2013. — 35 с. — 

Бібліогр.: с. 29—33 (43 назви). — 100 пр. — [2013-7271 А] 

УДК 531.36+531.39 

На ступінь кандидата 

802. Астахова Т. М. Синтез керувань для систем з некерованим лінійним наб-

лиженням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.02.01 "Теорет. механіка" / Астахова Тетяна Миколаївна ; НАН України, Ін-т при-

клад. математики і механіки. — Донецьк, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-6332 А] 

УДК 531.36 

 533 Механіка газів. Аеромеханіка. Фізика плазми 

На ступінь доктора 

803. Веклич А. М. Фізичні властивості термічної багатокомпонентної плазми з 

домішками парів металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Веклич Анатолій Миколайович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—32 

(74 назви). — 100 пр. — [2013-6403 А] УДК 533.9 
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804. Засенко В. І. Нелінійні взаємодії та стохастична динаміка частинок в 

нерівноважній плазмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Засенко Володимир Іванович ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України]. — Х., 

2013. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—29 (49 назв). — 110 пр. — [2013-7926 А] 

УДК 533.95 

На ступінь кандидата 

805. Білецький О. О. Формування Н-подібної моди утримання у плазмі ВЧ роз-

ряду у торсатроні "Ураган-3М" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : спец. 01.04.08 "Фізика плазми" / Білецький Олексій Олександрович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т" НАН 

України]. — Х., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2013-7561 А] УДК 533.9.01 

806. Москвітін А. О. Дрейфові механізми втрат високоенергійних заряджених 

частинок з плазми токамака-реактора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Москвітін Антон Олександрович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2013-7937 А] 

УДК 533.95 

807. Чібісов О. Д. Динаміка крапельної фази в плазмово-пучкових системах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика 

плазми" / Чібісов Олександр Дмитрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2013-7597 А] 

УДК 533.9 

 534 Механічні коливання. Хвилі. Акустика 

На ступінь кандидата 

808. Скресанова І. В. Кореляційні функції та ультразвукові доплерівські спектри в 

слабонеоднорідних ізотропних конденсованих середовищах : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Скреса-

нова Ірина Валеріївна ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", 

[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. 

— 100 пр. — [2013-7946 А] 

УДК 534-8:538.9 

 535 Оптика 

На ступінь кандидата 

809. Бояринцева Я. А. Радіаційно-стимульовані процеси в діелектричних мат-

рицях M1-x RxF2+x (M
2+

=Ca, Sr, Ba, R
3+

=Ce, Pr, x=0.35) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і 

діелектриків" / Бояринцева Яніна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т монокристалів, 

[Ін-т сцинтиляц. матеріалів]. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 

100 пр. — [2013-6379 А] 

УДК 535.373.2:546.655'656'16 

810. Солтис І. В. Взаємозв'язок та перетворення поляризаційних і кореляцій-

них параметрів оптичних полів із використанням отриманої інформації в поляриза-
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ційній діагностиці середовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Солтис Ірина Василівна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2013-7395 А] 

УДК 535.512 

811. Филимонова І. І. Міграція енергії екситонних збуджень в J-агрегатах 

похідних псевдоізоціаніну в залежності від умов їх формування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / 

Филимонова Ірина Ігорівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Наук.-технол. кон-

церн "Ін-т монокристалів" НАН України]. — Х., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0174 А] 

УДК 535.373.2 

812. Харитонова К. С. Потоки енергії та сингулярності в оптичних полях : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, 

лазер. фізика" / Харитонова Катерина Сергіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-

ковича. — Чернівці, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2013-7157 А] 

УДК 535.2 

 536 Теплота. Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь доктора 

813. Якуб Л. М. Теоретичне дослідження теплофізичних властивостей енергоєм-

них речовин у екстремальних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Якуб 

Лідія Миколаївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій, Ін-т холоду, кріотехнологій та 

екоенергетики ім. В. С. Мартиновського. — Одеса, 2013. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—36 (34 назви). — 100 пр. — [2013-7959 А] 

УДК 536.42 

На ступінь кандидата 

814. Альошко С. О. Системи охолодження мікрофакельних пальникових прист-

роїв з плоскими стабілізаторами полум'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / 

Альошко Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 2013. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 120 пр. — [2013-6845 А] 

УДК 536.24:621.3.032.4 

815. Бондар В. І. Теплообмін під час конденсації пари на поверхні циліндріч-

ного струменя рідини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Бондар Володимир 

Іванович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-6857 А] 

УДК 536.24:532.517 

816. Рябчук О. М. Теплогідродинамічні процеси пароутворення в низхідних 

кільцевих потоках цукрових розчинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Рябчук 

Олександр Миколайович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 110 пр. — [2013-7248 А] 

УДК 536.24:664.1.048 
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817. Соломаха А. С. Гідродинаміка та тепломасообмін при адіабатному ски-

панні струменя води : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Соломаха Андрій 

Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2014. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-0073 А] 

УДК 536.247 

 537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь кандидата 

818. Барсук І. В. Моделювання процесів формування електронних пучків у 

аксіально-симетричних системах електронно-променевих приладів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, еле-

ментів і систем" / Барсук Іван Володимирович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2013. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-7362 А] 

УДК 537.533:621.385 

819. Ізай В. Ю. Вплив іонної імплантації на оптичні властивості кристалів та 

тонких плівок на основі Cu6PS5X (X= I, Br) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Ізай 

Віталій Юрійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2013. 

— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (23 назви). — 120 пр. — [2013-7312 А] 

УДК 537.311.32 

820. Кірик Ю. І. Рефрактивні параметри одновісно затиснутих домішкових 

кристалів групи ТГС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Кірик Юрій Ігорович ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-6898 А] 

УДК 537.226 

821. Кутько Х. В. Резонансні властивості та магнітна анізотропія багатошаро-

вих магнітних плівок Co/Cu (111) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Кутько Христина Володимирівна ; 

НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2014. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0062 А] 

УДК 537.622+537.635 

822. Паньків Л. І. Магнітні та електричні властивості заміщених натрієм ман-

ганітів лантану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Паньків Людмила Іванівна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Чернівці, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2013-6667 А] 

УДК 537.6/.8:549.748 

823. Пономарьова Г. О. Квадрупольні зондоформуючі системи із вільними 

параметрами фокусуючих полів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Пономарьова Ганна 

Олександрівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-7358 А] 

УДК 537.534.3 

824. Потьомкін М. М. Фінітна динаміка руху частинки з власним магнітним 

моментом в осцилюючому неоднорідному магнітному полі : автореф. дис. на здобут-
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тя наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Потьомкін Ми-

хайло Михайлович ; Ін-т магнетизму НАН України та М-ва освіти і наукиУкраїни, 

[Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2013. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 21—23. — 100 пр. — [2013-6698 А] УДК 537.6 

825. Сидоров Д. В. Резонанси в брегівських шаруватих структурах з лінійними 

та нелінійними елементами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Сидоров Дмитро Володимирович ; Дніпропет-

ров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2013-7945 А] 

УДК 537.86 

826. Сопін А. О. Радіодіагностика іоносферних збурень, що стимульовані 

потужними тропосферними процесами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Сопін Андрій Олександрович ; 

НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова, [Радіоастроном. ін-т]. 

— Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-6748 А] 

УДК 537.874+528.8 

827. Чекригіна Ю. І. Магнітно-структурний аналіз наноструктурованих 

плівкових систем на основі 3d-металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Чекригіна Юлія Ігорівна ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2013-7915 А] 

УДК 537.6:538.975 

828. Шаповалов І. П. Упорядковані фази та фазові переходи в одновісних 

SU(3)-магнетиках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Шаповалов Ігор Петрович ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — 

[2013-6809 А] 

УДК 537.61/.63 

 538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

829. Блавацька В. Б. Конформаційні властивості складних полімерів: ана-

літичні та чисельні підходи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Блавацька Вікторія Богданівна ; НАН 

України, Ін-т фізики конденс. систем. — Львів, 2013. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 27—29 (30 назв). — 100 пр. — [2013-7762 А] 

УДК 538.9:539.2 

830. Борча М. Д. Багатохвильові спектри розсіяння Х-променів та електронів у 

реальних кристалах, багатошарових і нанорозмірних системах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Борча Мар'яна Драгошівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 

2013. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 34—38 (49 назв). — 100 пр. — 

[2013-6859 А] 

УДК 538.9 

На ступінь кандидата 

831. Водоріз О. С. Особливості концентраційних залежностей властивостей в 

твердих розчинах на основі напівпровідникових сполук IV—VI : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 "Фізика напівпровідників 

і діелектриків" / Водоріз Ольга Станіславівна ; НАН України, Ін-т монокристалів, 

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

с. 14—17. — 100 пр. — [2013-6409 А] 

УДК 538.9:621.315 

832. Зорянський В. М. Фотолюмінесценція чистого та інтеркальованого 

гелієм і молекулярним воднем фулериту С60 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Зорянський Віктор 

Миколайович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2013-6497 А] 

УДК 538.958 

833. Кудій Д. А. Фізико-технологічні основи одержання шарів сульфіду кад-

мію для плівкових сонячних елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Кудій Дмитро Анатолійо-

вич ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т"]. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. 

— [2013-7721 А] 

УДК 538.975 

834. Монарха В. Ю. Динаміка захоплених магнітних потоків малої густини у 

монокристалічних купратних ВТНП : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.22 "Надпровідність" / Монарха Володимир Юрійович ; 

НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2013. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2013-6637 А] 

УДК 538.945 

835. П'ятниця В. І. Оптичні та електрофізичні властивості систем наночасти-

нок різної форми та розмірів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / П'ятниця Володи-

мир Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 16 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 12—14. — 100 пр. — [2013-6704 А] 

УДК 538.956/.958:539.1 

836. Ровецький І. М. Закономірності формування та оптичні властивості мік-

ро- і наноструктур у шаруватих кристалах йодистого кадмію : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і 

діелектриків" / Ровецький Іван Миколайович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — [2013-6963 А] 

УДК 538.911 

837. Рогова С. Ю. Особливості двомодового переносу тепла в надплинному 

гелії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 

"Теорет. фізика" / Рогова Світлана Юріївна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. тем-

ператур ім. Б. І. Вєркіна, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2014. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2014-0070 А] 

УДК 538.941 

838. Федченко О. В. Структурно-фазовий стан і магнітооптичні властивості 

плівкових систем на основі Fe, Co, Cr та благородних металів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Федченко Олена Вікторівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2013. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-7518 А] 

УДК 538.975 
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 539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика. Молекулярна фізика 

На ступінь доктора 

839. Свинаренко А. А. Спектроскопія автоіонізаційних станів у спектрах важ-

ких атомів та іонів з урахуванням ефектів зіткнень, хаосу та зовнішніх полів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, 

лазер. фізика" / Свинаренко Андрій Андрійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 

[Одес. держ. екол. ун-т]. — Одеса, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—34 

(90 назв). — 100 пр. — [2013-6731 А] УДК 539.18 

На ступінь кандидата 

840. Ільічова В. О. Фізичні основи магнітоплазмової переробки відпрацьова-

ного ядерного палива зі зниженням накопичення радіоактивних відходів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.21 "Радіац. фізика 

та ядер. безпека" / Ільічова Віра Олегівна ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. 

фіз.-техн. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 

100 пр. — [2013-7313 А] УДК 539.1:621.039.58 

841. Куценко О. С. Лазерно-мікрохвильова спектроскопія рідбергівських 

станів синглетного Mg I : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Куценко Олександр Сергійович ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 

— 100 пр. — [2013-6585 А] 

УДК 539.184 

842. Омельник О. П. Характеристичне рентгенівське випромінювання, збуд-

жуване іонним, рентгенівським і гамма-пучками, та визначення елементів ІІІ групи в 

матеріалах ядерної енергетики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.21 "Радіац. фізика та ядер. безпека" / Омельник Олександр 

Павлович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2014. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2014-0019 А] 

УДК 539.1 

 539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  

Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь доктора 

843. Шацький І. П. Контактна взаємодія берегів тріщин за згину тонких плас-

тин та оболонок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Шацький Іван Петрович ; НАН 

України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 

2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (58 назв). — 100 пр. — [2013-7917 А] 

УДК 539.3 

На ступінь кандидата 

844. Бортник К. Я. Критерії руйнування та розрахунок залишкової міцності 

композитних пластинчастих елементів конструкцій із тріщинами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твер-

дого тіла" / Бортник Катерина Яківна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7016 А] 

УДК 539.3 
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845. Бродніковський Д. М. Вплив частинок другої фази на формування струк-

тури та механічних властивостей сплавів систем Ti-Si та Zr-Cr в процесі деформації 

при підвищеній температурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Бродніковський Дмитро Миколайович ; НАН 

України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2013. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2013-6384 А] 

УДК 539.5:669.295 

846. Волосюк М. А. Релаксація механічних напружень в кристалічних тілах з 

ГЦК решіткою (Cu, KCI, NaCI) поблизу концентраторів напружень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Волосюк Марина Андріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-0095 А] 

УДК 539.4 

847. Дорош М. І. Оцінювання міцності та роботоздатності поліетиленових 

труб з порожнистою будовою стінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Дорош Мар'ян Іва-

нович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2013-7375 А] 

УДК 539.3 

848. Ковальчук С. Б. Моделювання згину композитних брусів в умовах обме-

женого деформування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Ковальчук Станіслав Богдано-

вич ; Луц. нац. техн. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики та продо-

вольства України]. — Луцьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 120 пр. — [2013-6540 А] 

УДК 539.371 

849. Марченко В. А. Нелінійне деформування та випучування поздовжньо 

стиснутих циліндричних оболонок при локальних квазістатичних поперечних збу-

реннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.17 

"Буд. механіка" / Марченко Віталій Анатолійович ; Держ. вищ. навч. закл. "При-

дніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6618 А] 

УДК 539.38:62-112.5 

850. Танченко А. Ю. Методи розрахунку напружено-деформованого стану 

тонкостінних конструкцій при зміні товщини в процесі експлуатації : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність 

машин" / Танченко Андрій Юрійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2013-6760 А] 

УДК 539.3 

851. Тинчук С. О. Деформування багатошарових плит на жорсткій основі та 

вплив дефектів на напружено-деформований стан : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Тин-

чук Сергій Олександрович ; Луц. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природо-

користування]. — Луцьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 

100 пр. — [2013-7510 А] 

УДК 539.3/.4 

852. Хачатрян А. В. Ab initio обчислення характерних параметрів утворення 

квазібінарних евтектичних боридних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
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ня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Хачатрян Айк 

Вачаганович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 

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

[2013-6398 А] УДК 539.3 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

 543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 

853. Івченко Н. В. Індикаторні плівки на основі отверділого желатинового ге-

лю з іммобілізованими гідроксиксантеновими барвниками і комплексоутворюючими 

реагентами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 

"Аналіт. хімія" / Івченко Наталія Віталіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 130 пр. — [2013-6893 А] 

УДК 543.422.3.067.5 

854. Левандовський І. А. Комп'ютерне моделювання і експериментальне до-

слідження хроматографічної поведінки алкілароматичних сполук на срібловмісній 

нерухомій фазі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.04 "Фіз. хімія" / Левандовський Ігор Анатолійович ; НАН України, Ін-т хімії 

поверхні ім. О. О. Чуйка, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2013. 

— 20 с. : іл., табл., схема. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-7722 А] 

УДК 543.544:547.53:004.94 

 544 Фізична хімія 

На ступінь доктора 

855. Лісняк В. В. Формування і фізико-хімічні властивості складних d-метал-

вмісних гетерогенних систем та їх каталітична активність у реакціях окиснення Н2, 

СО та СН4 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.04 

"Фіз. хімія" / Лісняк Владислав Владиславович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріа-

лознав. ім. І. М. Францевича, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2013. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—37 (90 назв). — 100 пр. — [2013-7776 А] 

УДК 544.473-039.63:544.478.1 

На ступінь кандидата 

856. Губарені Є. В. Три-риформінг метану за участю вуглекислого газу, водя-

ної пари та кисню на металоксидних нікель-алюмінієвих каталізаторах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.15 "Хім. кінетика і ка-

таліз" / Губарені Євген Віталійович ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писар-

жевського. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. 

— [2013-6442 А] 

УДК 544.472.3:547.211 

857. Давиденко Л. О. Хімічні перетворення ацетилацетонатів хрому і мангану 

на поверхні оксидів алюмінію та кремнію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Давиденко Людмила 

Олександрівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — К., 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-7699 А] 

УДК 544.7:[546.76+546.711 
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858. Корень Я. М. Композити поліаніліну з металічними та напівпровіднико-

вими мікро- та наночастинками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Корень Ярослав Михайлович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 

— 100 пр. — [2013-6556 А] УДК 544.23.022 

859. Кузнецова Т. Ю. Антирадикальна активність мелатоніну і глутатіону за 

результатами квантовохімічних та електрохімічних досліджень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Кузнецова Те-

тяна Юріївна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка, [Полтав. нац. техн. 

ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(30 назв). — 100 пр. — [2013-7073 А] 

УДК 544.18 

860. Лукінова О. В. Особливості фізико-хімічних властивостей висококон-

центрованих розчинів R4NX (R=Bu, Et, X=BF4, Br) в ацетонітрилі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Лукінова Олена 

Валеріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 140 пр. — [2013-7343 А] 

УДК 544.355-145.12 

861. Мозолюк М. Ю. Фазові рівноваги та властивості фаз у системах TI2X–

B
ii
X–D

iv
X2 і TIC

iii
X2–D

iv
X2 (B

ii 
– Hg, Pb; C

iii
 – Ga, In; D

iv
 – Si, Ge, Sn; X – S, Se) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. 

хімія" / Мозолюк Марія Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Ужгород, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-7469 А] 

УДК 544.015:546.22 

862. Нагірна Н. І. Електрохімічна інтеркаляція іонів літію в нанопористий вуг-

лецевий матеріал : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Нагірна Надія Іванівна ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7103 А] 

УДК 544.64 

863. Телегеєв І. Г. Синтез та властивості модифікованих метилметакрилат-

вмісними сполуками нанокремнеземів як наповнювачів поліепоксидних композитів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і 

хімія поверхні" / Телегеєв Ігор Геннадійович ; НАН України, Ін-т хімії поверхні 

ім. О. О. Чуйка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 

100 пр. — [2013-6761 А] 

УДК 544.01:[549.514.5+547-311 

864. Ткач В. В. Критичні явища при електрохімічному синтезі провідних по-

лімерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 

"Фіз. хімія" / Ткач Володимир Валентинович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федько-

вича. — Чернівці, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (25 назв). — 100 пр. — [2014-0165 А] 

УДК 544.6 

 546 Неорганічна хімія 

На ступінь доктора 

865. Марцинко О. Е. Координаційна та супрамолекулярна хімія комплексних 

аніонів германію(IV), стануму(IV) з комплексонами та гідроксикарбоновими кисло-
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тами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неор-

ганіч. хімія" / Марцинко Олена Едуардівна ; НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. 

хімії ім. В. І. Вернадського, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2014. — 40 с. : 

іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 28—36 (65 назв). — 100 пр. — [2014-0017 А] 

УДК 546.289:546.814 

На ступінь кандидата 

866. Гумінілович Р. Р. Тонкі плівки кадмій сульфіду і кадмій селеніду та 

структури на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Гумінілович Руслана Ростиславівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Ужгород, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-7424 А] 

УДК 546.48:[546.221.1+546.231.1 

867. Заліпухін О. Д. Вплив стронцію на мінеральний обмін кролів різного віку 

та методи його корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Заліпухін Олег Дмитрович ; Кабінет Міністрів України, 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-7651 А] 

УДК 546.42:615.9:636.92 

868. Лук'янов М. Ю. π-Комплекси Cu(I) з N-алільними похідними аміно-

нітрилів: синтез і стереохімія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Лук'янов Михайло Юрійович ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-6606 А] 

УДК 546.56-3:547-304.7 

869. Терещенко В. М. Синтез, структура та властивості полісилоксанвмісних 

епоксиуретанових нанокомпозитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Терещенко Вікторія 

Миколаївна ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6762 А] 

УДК 546.284.05/.06 

 547 Органічна хімія 

На ступінь доктора 

870. Кириченко Т. І. Макрогетероцикли з (тіо)карбамідними і флуоренонови-

ми фрагментами: синтез, структура, властивості : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Кириченко Тетяна 

Іванівна ; НАН України, Ін-т органіч. хімії, [Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського]. — 

К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33. — 100 пр. — [2013-7813 А] 

УДК 547.89:543.245 

На ступінь кандидата 

871. Васильєв Д. А. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 7,8-ди-

заміщених 3-метил-1Н-пурин-2,6(3Н,7Н)-діону : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / 

Васильєв Денис Андрійович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. 

ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (25 назв). — 100 пр. — 

[2014-0092 А] УДК 547.857.1:615.015.4 
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872. Дяченко І. В. Синтез та властивості карбо[с]анельованих поліфункціо-

нальних піридинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.03 "Органіч. хімія" / Дяченко Іван Володимирович ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — 

Чернівці, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — 

[2013-7610 А] 

УДК 547.82.057 

873. Чумаченко С. А. Синтез і властивості нових азотистих гетероциклів на 

основі 2-алкілоксикарбоніламіно- та 2-алканоїламіно-3,3-дихлороакрилонітрилів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. 

хімія" / Чумаченко Світлана Анатоліївна ; НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та 

нафтохімії. — К., 2013. — 20 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 

120 пр. — [2013-7196 А] 

УДК 547.77/.79 

 548 Кристалографія 

На ступінь кандидата 

874. Герасимов Я. В. Вирощування кристалів піросилікатів рідкісноземельних 

елементів для сцинтиляційних застосувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Герасимов Ярослав Віталійо-

вич ; НАН України, Ін-т монокристалів, [Ін-т сцинтиляц. матеріалів]. — Х., 2013. — 

18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7645 А] 

УДК 548.5:546.28'655'662 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

 550.3 Геофізика 

На ступінь кандидата 

875. Вербицький Ю. Т. Методичні та прикладні аспекти комплексного банку 

геофізичної інформації Карпатського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Вербицький Юрій Тарасович ; 

НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — К., 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2013-6404 А] 

УДК 550.34.03 

876. Заєць Л. М. Тривимірна Р-швидкісна модель мантії Південно-Східної Азії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізи-

ка" / Заєць Лариса Миколаївна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — 

К., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2013-6887 А] 

УДК 550.3(5-12) 

877. Ігнатишин В. В. Динаміка деформаційних процесів у зоні Оашського 

розлому за результатами моніторингових геофізичних досліджень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Ігнатишин 

Василь Васильович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — К., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6504 А] 

УДК 550.34.038(477.8) 
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878. Котов Д. В. Варіації іонного складу зовнішньої іоносфери над Україною 

за даними метода некогерентного розсіяння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Котов Дмитро Володимирович ; 

НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова, [Ін-т іоносфери]. — 

Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2013-7719 А] 

УДК 550.388.2(477) 

879. Ніколаєв І. Ю. Геоелектрична модель Кіровоградського рудного району : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / 

Ніколаєв Іван Юрійович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна, [Укр. н.-д. і 

проект.-конструктор. ін-т гірн. геології, геомеханіки і маркшейдер. справи НАН 

України]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 (34 назви). — 100 пр. — 

[2013-6942 А] УДК 550.37:553.3/.4](477.65) 

880. Шамота М. О. Магнітометричний моніторинг високоенергетичних про-

цесів у геокосмосі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Шамота Марія Олександрівна ; НАН України, Ін-т 

радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. 

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

[2013-7758 А] 

УДК 550.3 

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія. Історична  

геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

 551.4 Геоморфологія. Дослідження фізичних форм Землі 

На ступінь доктора 

881. Климчук О. Б. Гіпогенний спелеогенез, його гідрогеологічне значення та 

роль у еволюції карсту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : 

[спец.] 04.00.06 "Гідрогеологія" / Климчук Олександр Борисович ; НАН України, Ін-т 

геол. наук, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2013. — 46 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 30—43 (132 назви). — 100 пр. — [2013-7219 А] 

УДК 551.44 

 551.46 Океанологія. Підводна топографія. Дно океану 

На ступінь кандидата 

882. Попов М. О. Океанологічна характеристика Балаклавської бухти, оцінка 

забруднення її вод і прилеглої акваторії Чорного моря : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.08 "Океанологія" / Попов Марк Олек-

сандрович ; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України, [Ін-т біології півд. морів ім. О. О. Ко-

валевського]. — Севастополь, 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). — 

100 пр. — [2013-7481 А] 

УДК 551.46(262.5.04) 

883. Харитонова Л. В. Вітрове хвилювання і літодинамічні процеси у прибе-

режній зоні Західного Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 

наук : [спец.] 11.00.08 "Океанологія" / Харитонова Людмила Вікторівна ; НАН 

України, Мор. гідрофіз. ін-т. — Севастополь, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (16 назв). — 120 пр. — [2013-7520 А] 

УДК 551.466.3(477.75)(210.5) 
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 551.5 Метеорологія. Кліматологія 

На ступінь кандидата 

884. Клок С. В. Зміни кліматичного режиму Антарктиди, Антарктичного 

півострова, в районі станції "Академік Вернадський" : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агро-

метеорологія" / Клок Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Укр. гідрометеорол. ін-т Держ. служби України з надзв. ситуацій та НАН України]. 

— К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2013-7446 А] 

УДК 551.553+551.583.1 

885. Недострелова Л. В. Енергетичні характеристики атмосфери під час бло-

кування над територією Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 

наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / Недострело-

ва Лариса Василівна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6939 А] 

УДК 551.515.7 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

 553.9 Родовища вуглецевих порід. Родовища  

вуглеводнів 

На ступінь кандидата 

886. Приходченко О. В. Гірничо-геологічні умови перерозподілу метану в 

підробленому вуглепородному масиві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геол. наук : спец. 04.00.16 "Геологія твердих горючих копалин" / Приходченко 

Олексій Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Ін-т геотехн. ме-

ханіки ім. М. С. Полякова НАН України]. — Дніпропетровськ, 2013. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 120 пр. — [2013-6957 А] 

УДК 553.94:553.981.4 

 556 Гідросфера. Вода загалом. Гідрологія 

На ступінь доктора 

887. Соловей Т. В. Закономірності формування та гідролого-гідрохімічний ре-

жим боліт постгляціальних територій України та Польщі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідро-

хімія" / Соловей Тетяна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2013. — 42 с., [1] арк. іл. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 34—39 (48 назв). — 100 пр. — [2013-7257 А] 

УДК 556.562(477+438) 

888. Щодро О. Є. Розвиток теорії місцевого розмиву річкових русел у зонах 

впливу гідротехнічних споруд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.23.16 "Гідравліка та інж. гідрологія" / Щодро Олексій Євгенович ; 

Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2013. — 36 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 27—34 (59 назв). — 120 пр. — [2013-7273 А] 

УДК 556.537 
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На ступінь кандидата 

889. Купріков І. В. Просторово-часова динаміка річкового стоку на території 

України під впливом кліматичних змін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Куп-

ріков Іван Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 120 пр. — [2013-6918 А] 

УДК 556.166:551.5](477) 

890. Мокієнко В. І. Математична модель гідродинамічних умов ґрунтових вод 

лівобережної частини м. Києва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. 

наук : спец. 04.00.06 "Гідрогеологія" / Мокієнко Віктор Іванович ; НАН України, Ін-т 

геол. наук, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2013. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7100 А] 

УДК 556(477-25-196.6) 

891. Ухань О. О. Особливості формування хімічного складу та якості поверх-

невих вод басейну р. Сіверський Донець : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Ухань 

Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. гідрометеорол. ін-т 

Держ. служби з надзв. ситуацій України та НАН України]. — К., 2013. — 24 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2013-6778 А] 

УДК 556.114(282.247.364) 

892. Яковлева О. М. Удосконалення аналітичних методів розрахунку гідрав-

лічних параметрів енергетичних водоводів із урахуванням режимів течії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.16 "Гідравліка та інж. 

гідрологія" / Яковлева Ольга Миколаївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористу-

вання. — Рівне, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 

— [2013-6991 А] 

УДК 556.536 

57 Бioлогiчні науки загалом 

 574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь кандидата 

893. Білоус О. П. Фітопланктон верхньої та середньої ділянок річки Південний 

Буг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 

"Гідробіологія" / Білоус Олена Петрівна ; НАН України, Ін-т гідробіології. — К., 

2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). — 100 пр. — [2014-0088 А] 

УДК 574.5/.6(282.247.318) 

 575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь кандидата 

894. Левкович Н. М. Аналіз частоти поліморфних варіантів генів CYP2C9, 

CYP2C19, CYP2D6 та MDR1 у населення України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Левкович Наталія Миколаїв-

на ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медици-

ни НАМН України", [Держ. установа "Ін-т генет. та регенерат. медицини НАМН"]. 

— К., 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 150 пр. — 

[2014-0016 А] УДК 575.113.1:314.1(477) 
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895. Третяк Б. І. Спектр мутацій при спадкових нервово-м'язових хворобах 

людини на прикладі популяції Західної України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Третяк Богдан Іринейович ; 

Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини 

НАМН України", [ДУ "Ін-т спадк. патології НАМН України"]. — К., 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. — [2014-0032 А] 

УДК 575.224.2:616.74-009-056.7](477.8) 

 576 Клітинна та субклітинна біологія. Цитологія 

На ступінь доктора 

896. Петренко Ю. О. Мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини з різ-

них джерел: кріоконсервування, властивості при моношаровому та тривимірному 

культивуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 

03.00.19 "Кріобіологія" / Петренко Юрій Олександрович ; НАН України, Ін-т пробл. 

кріобіології і кріомедицини. — Х., 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 

(61 назва). — 100 пр. — [2013-6676 А] 

УДК 576.3.086.13:615.36 

На ступінь кандидата 

897. Андрусевич Я. В. Особливості синтезу білка та si/miPHK при підвищенні 

стійкості клітин рослин до фітопатогенних організмів за допомогою полікомпонент-

них регуляторів росту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Андрусевич Ярослав Воло-

димирович ; НАН України, ДУ "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", 

[Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії]. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 140 пр. — [2013-6331 А] 

УДК 576.3:581.8 

898. Магорівська І. Б. Антигенна специфічність і протеолітична активність 

антигістонових антитіл та їх вплив на проліферацію і життєздатність пухлинних 

клітин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 

"Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Магорівська Ірина Богданівна ; НАН Украї-

ни, Ін-т біології клітини. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(25 назв). — 100 пр. — [2013-7726 А] 

УДК 576.32/.36:577.112.7 

899. Малишева С. В. Морфофункціональна характеристика плюрипотентних 

стовбурових клітин миші, одержаних за допомогою системи транспозонів Sleeping 

beauty : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 

"Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Малишева Світлана Вікторівна ; НАН 

України, ДУ "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", [Нац. ун-т "Києво-

Могилян. акад."]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

180 пр. — [2013-7624 А] 

УДК 576.32/.36.085.2 

900. Морозова В. С. Функціональна активність мітохондрій гепатоцитів та 

кардіоміоцитів щурів за штучного гіпобіозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Морозова Валерія Сергіївна ; Кабінет 

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

2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2013-7658 А] 

УДК 576.32/.36:611.36:616-092.9 
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901. Сеньків Ю. В. Механізми біологічної дії протипухлинних чинників за 

умов їхньої доставки у ракові клітини in vitro новими нанорозмірними полімерними 

носіями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 

"Біохімія" / Сеньків Юлія Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т біології 

клітини НАН України]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-6737 А] 

УДК 576.5.085.2:616-006 

902. Ткачова Ю. О. Цитогенетичні ефекти у проростках Pinus pallasiana D. 

Don та Picea abies (L.) Karst. з насіння насаджень промислових регіонів степової 

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

03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Ткачова Юлія Олександрівна ; 

НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", 

[Донец. ботан. сад НАН України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2013-7512 А] 

УДК 576.37:582.475](477.7) 

 577 Maтеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна  

біологія. Біофізика 

На ступінь доктора 

903. Шпакова Н. М. Температурна та осмотична стійкість еритроцитів різних 

видів ссавців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 

03.00.19 "Кріобіологія" / Шпакова Наталія Михайлівна ; НАН України, Ін-т пробл. 

кріобіології і кріомедицини. — Х., 2014. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—40 

(95 назв). — 100 пр. — [2014-0037 А] 

УДК 577.352.4.043:612.014.43 

На ступінь кандидата 

904. Авдіюк К. В. а-Амілази Aspergillus flavus var. oryzae 80428 і Bacillus sub-

tilis 147 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 

"Мікробіологія" / Авдіюк Катерина Володимирівна ; НАН України, Ін-т мікробіо-

логії і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (22 назви). — 100 пр. — [2013-7003 А] 

УДК 577.152.32:577.151.5 

905. Басараб І. М. Зміни активності маркерних ензимів у крові та органах тва-

рин за дії екзогенних чинників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Басараб Ірина Михайлівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т біології тварин, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 

ім. С. З. Ґжицького]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—17 (26 назв). — 

100 пр. — [2013-6347 А] 

УДК 577.115:616.36-092.9 

906. Бородіна О. В. Каротиноїди тканин чорноморських молюсків з різним ти-

пом харчування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.17 "Гідробіологія" / Бородіна Олександра Валентинівна ; НАН України, Ін-т 

гідробіології, [Ін-т біології півд. морів ім. О. О. Ковалевського]. — К., 2013. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 300 пр. — [2013-7201 А] 

УДК 577.115:594.1](262.5) 

907. Вакал С. Є. Біохімічні механізми пошкодження підшлункової залози щу-

рів за умов тривалого пригнічення кислотної секреції шлунка : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Вакал Сергій Євге-

нович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-6401 А] 

УДК 577.12:616.37-002-092.9 

908. Віщур В. Я. Вміст жирних кислот і важких металів у тканинах бджіл і 

бджолиній продукції за різної інтенсивності техногенного навантаження на довкіл-

ля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 

"Біохімія" / Віщур Вікторія Ярославівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології 

тварин. — Львів, 2013. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-6408 А] 

УДК 577.115.3+546.4]:638.1 

909. Гончаренко О. В. Біохімічні механізми впливу сублетальної дози манган 

хлориду на елементний обмін в органах та тканинах білих щурів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Гончаренко 

Олексій Володимирович ; Херсон. держ. ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. 

— Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-6428 А] 

УДК 577.12:546.712 

910. Дихтенко Т. Г. Роль NO- та аргіназа-опосередкованих шляхів у меха-

нізмах відновлення після експериментального відтворення абдомінальної хірургічної 

травми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / Дихтенко Тарас Григорович ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. 

— Х., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2013-7047 А] 

УДК 577.112.385:616.34-089.85 

911. Канюка О. П. Структурно-функціональна характеристика системи ерит-

рону мишей із нокаутом гена pttg : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Канюка Олена Петрівна ; НАН України, Ін-т 

біохімії ім. О. В. Палладіна, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7057 А] 

УДК 577.12:612.111:616-092.9 

912. Ковальчук Я. Я. Активність імунної й антиоксидантної систем у поросят 

за дії дріжджів Saccharomyces cerevisiae : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. вет. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Ковальчук Ярослав Ярославович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2014-0058 А] 

УДК 577.27:636.4.09 

913. Левкович С. Р. Пероксидація ліпідів та стан антиоксидантної системи в 

організмі білого товстолобика (Hypophthalmichthys molitrix Val.) за інтоксикації 

кадмієм та свинцем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

03.00.04 "Біохімія" / Левкович Софія Романівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

біології тварин, [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — Львів, 2013. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-6597 А] 

УДК 577.115:597.551.2 

914. Моргаєнко О. О. Регуляторні механізми функціонування скоротливого 

апарату гладеньких м'язів шлунка щурів за умов стресу : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Моргаєнко Олексій 

Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-7101 А] 

УДК 577.3:591.473.3 

915. Оришака О. В. Розподіл тіаміну та його фосфорильованих форм за пух-

линного процесу в матці та яєчниках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Оришака Олеся Василівна ; Херсон. держ. 

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

с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-6660 А] 

УДК 577.164.1:618.11/.14-006 

916. Пащенко Ю. П. Антиоксидантна активність печінки і серця гусей за 

різної Е-вітамінної забезпеченості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Пащенко Юлія Петрівна ; Кабінет Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Мелітопол. держ. 

пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2013-7786 А] 

УДК 577.12/.16:636.5 

917. Скаб О. Б. Біохімічні механізми впливу хрому (VI) на кисеньтранспортну 

функцію крові та метаболізм в еритроцитах тварин : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Скаб Оксана Богданівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин, [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. 

політики та продовольства України]. — Львів, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2013-7497 А] 

УДК 577.121:591.111.1 

918. Фінюк Н. С. Використання нових ефективних нанорозмірних полімерних 

носіїв для введення нуклеїнових кислот у клітини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Фінюк Наталія Степанівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т біології клітини НАН України]. — Львів, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-6784 А] 

УДК 577.323 

919. Чеканов М. О. Комп'ютерний дизайн та синтез похідних 2-фенілізотіа-

золідин-3-он-1,1-діоксиду і 2-амінопіримідинону як інгібіторів протеїнкінази СК2 : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. 

хімія" / Чеканов Максим Олександрович ; НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та 

нафтохімії, [Ін-т молекуляр. біології і генетики]. — К., 2014. — 20 с. : іл., табл., 

схеми. — Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-0189 А] 

УДК 577.322:547.788/.789 

 579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 

920. Абдуліна Д. Р. Сульфідогенні мікробні угруповання техногенних та при-

родних екотопів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.07 "Мікробіологія" / Абдуліна Дарина Ренатівна ; НАН України, Ін-т мікро-

біології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2013-7001 А] 

УДК 579.262 

921. Горбатюк О. Б. Оптимізація методів отримання функціонально активних 

рекомбінантних білків в Escherichia coli : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Горбатюк Оксана Борисівна ; 

НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка]. — К., 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2014-0101 А] УДК 579.69:577.12 

922. Забуранний Н. В. Структурна геноміка регуляторних елементів, що 

задіяні у біосинтезі антибіотиків-інгібіторів бактерійних трансглікозилаз : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.22 "Молекуляр. генети-

ка" / Забуранний Нестор Володимирович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. 

біотехнології та геноміки НАН України", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7377 А] 

УДК 579.25:577.21 

923. Паренюк О. Ю. Особливості формування мікроценозів на забруднених 

радіонуклідами ґрунтах та шляхи впливу ризосферної мікрофлори на накопичення 
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Cs рослинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.01 "Радіобіологія" / Паренюк Олена Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — К., 2013. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6668 А] 

УДК 579.26:[504.5:546.79 

 58 Ботаніка 

На ступінь доктора 

924. Галкін С. І. Наукові основи збереження, відновлення та збагачення 

фіторізноманіття старовинних парків України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Галкін Сергій Іванович ; НАН 

України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Держ. дендрол. парк "Олександрія"]. — 

К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—33. — 150 пр. — [2013-7207 А] 

УДК 581.9:069.029](477) 

925. Любінська Л. Г. Антропогенна трансформація рослинного покриву НПП 

"Подільські Товтри": охорона і відтворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Любінська Людмила Григорівна ; Нац. 

ботан. сад ім. М. М. Гришка, НАН України, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана 

Огієнка]. — К., 2013. — 32 с. : табл. — Бібліогр.: с. 21—30. — 100 пр. — [2013-6609 А] 

УДК 581.5(477.43-751.2) 

926. Шевченко В. В. Динамічна модель просторово-функціональної реор-

ганізації хлоропластів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 

[спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Шевченко Віктор Валентинович ; НАН 

України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 37—40 (36 назв). — 100 пр. — [2013-7759 А] 

УДК 581.174 

На ступінь кандидата 

927. Амброзюк О. Б. Фітохімічне та фармакологічне обґрунтування викорис-

тання біологічно активних речовин перстачу гусячого (Potentilla anserina (L.)) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. 

хімія та фармакогнозія" / Амброзюк Ольга Богданівна ; М-во охорони здоров'я Украї-

ни, Нац. фармац. ун-т, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України"]. — Х., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 

100 пр. — [2013-7006 А] УДК 582.711.712:615.322.015.11 
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928. Бобровницький Ю. А. Реакція проростків Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 

на помірний водний дефіцит на клітинному та молекулярному рівнях : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. 

біологія, гістологія" / Бобровницький Юрій Аркадійович ; НАН України, ДУ Ін-т 

харч. біотехнології та геноміки, [Ін-т ботаніки]. — К., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6364 А] 

УДК 581.3.032.3 

929. Кваско О. Ю. Вплив агробактеріальної трансформації клітин на фізіоло-

го-біохімічні особливості трансгенних рослин роду Cichorium : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, 

гістологія" / Кваско Олена Юріївна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біо-

технології та геноміки НАН України", [Ін-т клітин. біології та генет. інженерії]. — 

К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-6517 А] 

УДК 582.998.16:577.21 

930. Ковтун-Водяницька С. М. Біолого-морфологічні особливості рослин 

видів роду Nepeta L. за інтродукції в Північному Лісостепу України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Ковтун-

Водяницька Світлана Михайлівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. 

— К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2013-7175 А] 

УДК 582.929.4:581.41](477) 

931. Онищенко У. Є. Фармакогностичне вивчення мальви лісової та перспек-

тиви використання її в медицині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фар-

мац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Онищенко Уляна 

Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Держ. закл. 

"Луган. держ. мед. ун-т"]. — Запоріжжя, 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(24 назви). — 100 пр. — [2013-7785 А] 

УДК 582.796:615.322 

932. Рум'янков Ю. О. Види роду Celtis L., їх біологія та інтродукція в Право-

бережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Рум'янков Юрій Олегович ; НАН України, Нац. 

ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Нац. дендрол. парк "Софіївка"]. — К., 2013. — 25 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (25 назв). — 100 пр. — [2013-6723 А] 

УДК 582.635.1 

933. Шиша О. М. Отримання та характеристика ліній льону-довгунця, що 

експресують химерний ген тубуліну (GFP-TUA6) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Шиша Олена Мико-

лаївна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН 

України". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. 

— [2013-7268 А] 

УДК 582.741:577.21 

934. Щербаченко О. І. Нагромадження важких металів і реакції моху 

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. на їх токсичну дію : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Щербаченко 

Оксана Ігорівна ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, [Ін-т екології Кар-

пат]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. — 

[2013-7955 А] УДК 581.52:582.32]:504.5 
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 59 Зоологія 

На ступінь доктора 

935. Кузьмін Ю. І. Нематоди родини Rhabdiasidae: видовий склад, філогенія, 

систематика, еволюція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 

[спец.] 03.00.25 "Паразитологія, гельмінтологія" / Кузьмін Юрій Ігорович ; НАН 

України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 2013. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 28—30 (26 назв). — 100 пр. — [2013-7618 А] 

УДК 595.132 

936. Сухомлін К. Б. Мошки підродини Simuliinae мішаних лісів Європи : 

(фауна, морфологія, філогенія, систематика, екол. особливості) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.24 "Ентомологія" / Сухомлін 

Катерина Борисівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 26—36. — 100 пр. — [2013-7148 А] 

УДК 595.771:591.9](23.071:4) 

На ступінь кандидата 

937. Білушенко А. А. Рукокрилі (Chiroptera) Центрального Лісостепу України : 

(фауна, екологія, охорона) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Білушенко Анатолій Анатолійович ; НАН України, Ін-т 

зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Ін-т агроекології і природокористування НААН 

України, Ін-т розведення і генетики тварин НААН України]. — К., 2013. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (17 назв). — 120 пр. — [2013-6362 А] 

УДК 599.4(292.485:477) 

938. Долайчук О. П. Глікопротеїни крові та репродуктивна здатність орга-

нізму тварин за використання в раціонах сої нативної та генетично модифікованої : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія 

людини і тварин" / Долайчук Ольга Павлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т 

біології тварин НААН]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-6463 А] 

УДК 591.1:[636.084:633.34 

939. Єлецька Т. О. Закономірності та окремі механізми перебігу процесу пере-

травлення поживних речовин повнокомпонентного корму в травному тракті великої 

рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Єлецька Тетяна Олександрівна ; Херсон. 

держ. ун-т, [Ін-т тваринництва Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-6477 А] 

УДК 591.132.2:636.2 

940. Івасюк Ю. С. Прісноводні черевоногі молюски та їх трематоди як скла-

дові донних угруповань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Івасюк Юлія Сергіївна ; НАН України, Ін-т гідро-

біології. — К., 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. 

— [2014-0120 А] 

УДК 594.3+595.122 

941. Каганова Н. В. Гематологічні критерії адаптивних реакцій чорномор-

ських афалін на різних етапах утримання в океанаріумі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Кага-

нова Наталія Веніамінівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Н.-д. центр 
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Збройних Сил України "Державний океанаріум"]. — Сімферополь, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (31 назва). — 100 пр. — [2013-6508 А] 

УДК 599.537:591.5](262.5) 

942. Колеснікова А. О. Стимуляція розвитку ооцит-кумулюсних комплексів 

миші та корови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Колеснікова Алла Олександрівна ; Херсон. 

держ. ун-т, [Ін-т тваринництва НААН України]. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6550 А] 

УДК 591.465.1.04:57.085 

943. Костюк В. С. Генетична і морфологічна мінливість, видовий склад 

прісноводних раків Astacidae Latreille, 1802—1803 фауни України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Костюк Віталій 

Степанович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-7068 А] 

УДК 595.384.1:575.2 

944. Нужна Г. Д. Їздці-аномалоніни (Hymenoptera, Ichneumonidae, Anoma-

loninae) фауни України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.24 "Ентомологія" / Нужна Ганна Дмитрівна ; НАН України, Ін-т зоо-

логії ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-7631 А] 

УДК 595.792(477) 

945. Царьов О. О. Закономірності змін гемомікроциркуляторного русла м'язів 

задніх кінцівок щурів при пошкодженні стегнового і сідничного нервів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Царьов Олександр Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 

мед. ун-т, [Держ. закл. "Дніпропетров. держ. мед. акад."]. — Х., 2013. — 15 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7879 А] 

УДК 591.48:599.323.45 
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6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь кандидата 

946. Гордієнко О. І. Біотехнологічні основи процесу ліофілізації та тривалого 
зберігання мікроорганізмів на прикладі виробничих штамів E. coli : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Гордієнко 
Ольга Іванівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України, [Держ. наук.-контрол. ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів М-ва 
агрополітики і продовольства України]. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7034 А] УДК 602:579.842.1/.2 

947. Горчин С. В. Біотехнологічні методи підвищення якості сперми кнурів за 
короткотривалого її зберігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Горчин Софія Володимирівна ; Нац. акад. 
аграр. наук України, Ін-т біології тварин. — Львів, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6871 А] 

 УДК 606:636.4.09:612.616 
948. Шаблій В. А. Характеристика мультипотентних мезенхімальних стро-

мальних клітин, виділених із нативної та кріоконсервованої плаценти людини : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотех-
нологія" / Шаблій Володимир Анатолійович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології 
та генетики. — К., 2013. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (13 назв). 
— 100 пр. — [2013-7553 А] УДК 602:575.853 

61 Медичні науки 

 611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь кандидата 

949. Бамбуляк А. В. Вікові зміни будови і синтопії лобових пазух в онтогенезі 
людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 
"Нормал. анатомія" / Бамбуляк Андрій Васильович ; 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. — Бібліогр.: с. 13—17 (24 назви). — 100 пр. — 
[2013-6341 А] УДК 611.21 

950. Гафарова Е. А. Вікові особливості будови печінки під впливом гіпер-
гравітації та захисту від неї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Гафарова Ельвіна Аблязисівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-
гієвського". — Сімферополь, 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2013-6866 А] УДК 611.36:531.5 

951. Дяговець К. І. Шляхи утворення та розвитку похідних конусно-стов-
бурового відділу ембріонального серця миші в нормі та за умов дегідратації мате-
ринського організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Дяговець Катерина Іванівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", 
[ДЗ "Дніпропетров. мед. акад."]. — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2013-6883 А] УДК 611.1:616.151.1-092.9 

952. Кашперук-Карпюк І. С. Топографоанатомічна характеристика міхурово-

сечівникового сегмента в перинатальному періоді онтогенезу людини : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Каш-

перук-Карпюк Інна Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Вінниця, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 120 пр. — [2013-7317 А] УДК 611.62.013 
953. Кісельов В. В. Морфофункціональні зміни надниркових залоз білих щурів 

при введенні прижиттєво взятої ксеногенної спинномозкової рідини : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 
Кісельов Віктор Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. установа 
"Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2013. — 24, [1] с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6899 А] 

 УДК 611.45.068:611.82.08 
954. Тимчук Т. М. Морфо-функціональні зміни нервово-м'язового апарату при 

загальній дегідратації організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Тимчук Тетяна Миколаївна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-
бачевського МОЗ України", [Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника"]. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2014-0164 А] УДК 611.8.018.86:616.74-007.23 

 612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 

955. Височина І. Л. Основні механізми формування адаптаційних можливос-
тей та підходи до корекції їх порушень у дітей-вихованців дитячих будинків : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / 
Височина Ірина Леонідівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінеколо-
гії Нац. акад. мед. наук України", [ДЗ "Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ Ук-
раїни"]. — К., 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (29 назв). — 150 пр. — 
[2014-0048 А] УДК 612.6:616-053.2 

На ступінь кандидата 

956. Васильєва Н. О. Електрична активність та кровообіг головного мозку 
хлопчиків дошкільного віку з різними темпо-ритмічними характеристиками мовлен-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 
"Фізіологія людини і тварин" / Васильєва Наталія Олегівна ; Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського, [Херсон. держ. ун-т]. — Сімферополь, 2013. — 21 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2013-7022 А] 

 УДК 612.13:616.89-008.434]-053.4-055.15 
957. Горковенко А. В. Дослідження нелінійної динаміки передачі сигналів в 

системі мотонейрони–м'яз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Горковенко Андрій Васильович ; 
НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2013. — 22 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2013-7567 А] УДК 612.76+612.885 

958. Демченко Т. В. Особливості відновлення довільних м'язових зусиль зги-
начів та розгиначів після пошкодження периферичних нервів задніх кінцівок у 
щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 
"Фізіологія людини і тварин" / Демченко Тетяна Вікторівна ; Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського, [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — 
Сімферополь, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — 
[2013-7045 А] УДК 612.74:[616.833.58-001:617.586]-08-092.9 
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959. Дяченко О. Б. Біохімічні, імунологічні показники крові та їх регуляція в 

корів у сухостійний і післяродовий періоди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Дяченко Олександр Борисович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин, [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону]. — 

Львів, 2014. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 
120 пр. — [2014-0052 А] УДК 612.017:518.6:636.2.09 

960. Кучковський О. М. Вміст цинку в центральних та периферичних 

цинкмістких органах при різних моделях стресу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Кучков-
ський Олег Миколайович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Запоріз. нац. 

ун-т]. — Сімферополь, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2013-6587 А] УДК 612.8.04:546.47 

961. Лєрмонтов О. О. Індивідуальна анатомічна мінливість артерій та вен над-

ниркових залоз людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Лєрмонтов Олександр Олександрович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7340 А] 

 УДК 612.6.05:611.13/.14:611.45 
962. Манько Б. О. Взаємозалежність між процесами дихання і Ca

2+
–сигна-

лізації екзокринних секреторних клітин підшлункової залози : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / 

Манько Богдан Олексійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-7229 А] 

 УДК 612.2:612.34 

963. Строй Д. О. Комплексний аналіз асоціації генетичних факторів із ризиком 

розвитку серцево-судинної патології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Строй Дмитро Олександрович ; НАН 
України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 21—22. — 100 пр. — [2013-7591 А] УДК 612.17:575.113 

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

 613.6 Професійні фактори, небезпечні для здоров'я.  

Професійні хвороби і гігієна 

На ступінь доктора 

964. Бабієнко В. В. Роль прекурсорів оксиду азоту у виникненні патології лю-

дини: екологічний та гігієнічний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Бабієнко Володимир Воло-
димирович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Одес. нац. мед. 

ун-т]. — Х., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (31 назва). — 100 пр. — 

[2013-7602 А] УДК 613.6:546.173/.175 

На ступінь кандидата 

965. Єщенко О. І. Особливості розвитку та профілактика втоми операторів — 

радіотелеграфістів, працюючих за 24-годинним графіком : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Єщенко 

Олександр Іванович ; Держ. установа "Ін-т медицини праці НАМН України", [Укр. 

військ.-мед. акад. М-ва оборони України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-7172 А] УДК 613.6.027 
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 614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання  

нещасним випадкам 

На ступінь доктора 

966. Тугай Т. І. Адаптація мікроміцетів до хронічного іонізуючого опромінен-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіо-
біологія" / Тугай Тетяна Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т мікробіо-
логії і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України]. — К., 2013. — 39 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 30—36 (49 назв). — 100 пр. — [2013-7670 А] УДК 614.876 

На ступінь кандидата 

967. Данкевич І. П. Температурні режими пожеж житлових будівель та їх 
вплив на будівельні конструкції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Данкевич Ірина Петрівна ; Держ. служба 
України з надзв. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, [Нац. ун-т 
"Львів. політехніка"]. — Львів, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). 
— 100 пр. — [2013-6450 А] УДК 614.841.33 

968. Добростан О. В. Підвищення ефективності вогнезахисту дерев'яних кон-
струкцій дахів водними вогнебіозахисними речовинами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Добростан Олександр Васи-
льович ; Держ. служба України з надзв. ситуацій, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв 
Чорнобиля, [Укр. НДІ цивіл. захисту ДСНС України]. — Черкаси, 2013. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2013-7647 А] УДК 614.842.6 

969. Нуянзін О. М. Підвищення ефективності випробувань на вогнестійкість 
горизонтальних елементів залізобетонних будівельних конструкцій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Нуянзін 
Олександр Михайлович ; Держ. служба України з надзв. ситуацій, Акад. пожеж. 
безпеки ім. Героїв Чорнобиля. — Черкаси, 2013. — 21 с. : іл.. табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19. — 100 пр. — [2013-7660 А] УДК 614.841.33 

970. Онищенко О. В. Вдосконалення лабораторної діагностики в системі 
епіднагляду за грипом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Онищенко Ольга Вячеславівна ; Нац. акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Грома-
шевського Нац. акад. мед. наук України". — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2013-6659 А] 

 УДК 614.4:616.921.5-07 
971. Поцелуєв В. І. Обґрунтування системи моніторингу якості та доступності 

медичної допомоги в закладах сімейної медицини : (на прикл. сіл. населення Сум. 
обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. 
медицина" / Поцелуєв Володимир Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2013. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-7635 А] 

 УДК 614.253:616.083.98:316.334.55 
972. Уханський Р. В. Обґрунтування ефективних умов застосування для по-

жежогасіння водної вогнегасної речовини на основі полімерів гуанідинового ряду : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. 
безпека" / Уханський Роман Володимирович ; Держ. служба України з надзв. ситуа-
цій, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля, [Укр. НДІ цивіл. захисту]. — Чер-
каси, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-7752 А]
 УДК 614.843 
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973. Чундак С. С. Поєднана абдомінальна травма у постраждалих внаслідок 

дорожньо-транспортних пригод: догоспітальний етап надання медичної допомоги : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Чундак Степан Степанович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова, [ДЗ "Укр. наук.-практ. центр екстр. мед. допомоги та медицини 

катастроф МОЗ України"]. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 100 пр. — [2014-0195 А] УДК 614.88:616-001-089 

974. Яковчук Р. С. Захист бетону вогнезахисними покриттями в умовах впли-

ву високих температур пожежі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Яковчук Роман Святославович ; Держ. 

служба України з надзв. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — 

Львів, 2013. — 21 с., включ обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 

100 пр. — [2013-6992 А] УДК 614.841.3 

 615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

На ступінь доктора 

975. Георгієвський Г. В. Аналітичне забезпечення синтезу, стандартизації та 

організації виробництва похідних 1,2,4-триазолу та їх лікарських форм : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація 

та орг. вир-ва лікар. засобів" / Георгієвський Геннадій Вікторович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. фармац. ун-т [та ін.]. — Х., 2013. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 35—39 (30 назв). — 100 пр. — [2013-7208 А] УДК 615.014.2:547.8 

На ступінь кандидата 

976. Красуля О. І. Науково-методичні підходи до оптимізації фармацевтично-

го забезпечення хворих в умовах стаціонару : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. 

фармація" / Красуля Оксана Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. 

ун-т. — Х., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (18 назв). — 100 пр. — 

[2013-7071 А] УДК 615.03:614.614.2 

977. Олексієнко Т. О. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 2-R-4-ме-

тил-6-R'-сульфонілхінолінів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 

наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Олексієнко Тетяна Олек-

сандрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : 

іл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6657 А] 

 УДК 615.011:[547.54+547.831 

 615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські  

засоби. Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

978. Котов А. Г. Фармакопейні аспекти стандартизації якості лікарської рос-

линної сировини і препаратів на її основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фармац. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. засобів" / Котов 

Андрій Георгійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Держ. п-во 

"Укр. наук. фармакоп. центр якості лікар. засобів"]. — Х., 2013. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—37 (34 назви). — 100 пр. — [2013-6567 А] УДК 615.322.07 

979. Малий В. В. Фармакогностичне дослідження рослин родин Маслинові, 

Кленові, Ільмові, Жимолостеві та створення субстанцій на їх основі : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фар-

макогнозія" / Малий Володимир Валентинович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38. — 100 пр. 

— [2013-6614 А] 

 УДК 615.322:[582.916.6+582.746.51+582.635.1+582.971.1 

980. Хохленкова Н. В. Теоретичне та експериментальне обґрунтування фар-

мацевтичної розробки лікарських препаратів на основі кори дуба для комплексної 

терапії раневого процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. 

наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / 

Хохленкова Наталя Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. 

— Х., 2013. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—39 (67 назв). — 100 пр. — 

[2013-7159 А] УДК 615.322.014:582.632.2 

981. Цубанова Н. А. Антигіпоксичні та органопротекторні властивості спіро-

циклічних похідних оксиндолу : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Цубанова Наталя 

Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (39 назв). — 100 пр. — [2013-6399 А] 

 УДК 615.217.3 

На ступінь кандидата 

982. Горяча О. В. Фармакогностичне дослідження видів роду Galium L. флори 

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

15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Горяча Ольга Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2013-7038 А] 

 УДК 615.322:582.972.3 

983. Губарь С. М. Стандартизація оцінки результатів професійного тестування 

фармацевтичних лабораторій на прикладі фармакопейних методів аналізу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація 

та орг. вир-ва лікар. засобів" / Губарь Світлана Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-7169 А] УДК 615.2.07 

984. Зарівна Н. О. Розробка та стандартизація муколітичного засобу з густим 

екстрактом чебрецю повзучого та ефірною олією чебрецю звичайного в капсулах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 "Стан-

дартизація та орг. вир-ва лікар. засобів" / Зарівна Надія Орестівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачев-

ського]. — Х., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-6488 А] УДК 615.322.07:582.929.4 

985. Іванцик Л. Б. Фармакологічне вивчення комбінованої мазі з етонієм та 

порівняння її ефективності з вітчизняними мазями для лікування гнійно-запальної 

фази ранового процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 

[спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Іванцик Леся Богданівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-7711 А] 

 УДК 615.454.1:616-001.4-002.3-085 

986. Караковська Н. Є. Експериментальне вивчення простатопротекторних 

властивостей густих екстрактів лопуха великого : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Караковська Наталія 
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Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7616 А] 

 УДК 615.451.1.015:582.998.16 

987. Койро О. О. Роль біологічно активних речовин яглиці звичайної (Aegopo-

dium podagraria L.) у нефропротекторній, гепатопротекторній та гіпоурикемічній дії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фар-

макологія" / Койро Ольга Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. 

ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-7716 А] УДК 615.322.015:582.794.1 
988. Луцак І. В. Експериментальне вивчення адаптогенних властивостей екстракту 

кори осики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 

14.03.05 "Фармакологія" / Луцак Ірина Василівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-7725 А] УДК 615.451.1.015:582.681.81-035.35 
989. Марченко М. В. Розробка складу та технології препарату цукрознижую-

чої дії у вигляді капсул : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 

[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Марченко 

Михайло Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 
2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7092 А]

 УДК 615.24.014 

990. Міщенко В. А. Цілеспрямований пошук протисудомних субстанцій з рос-

лин родини Solanaceae : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 

[спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Міщенко Володимир Анатолійо-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Нац. фармац. ун-т]. 

— Запоріжжя, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-6634 А] УДК 615.213:[616.322:582.926.2 

991. Оліфірова Т. Ф. Розробка складу, технології та біофармацевтичні до-
слідження м'яких лікарських засобів з еритроміцином, стрептоцидом та метилураци-

лом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 

"Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Оліфірова Тетяна Фе-

дорівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Запоріжжя, 2013. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (20 назв). — 100 пр. — [2013-7475 А] 

 УДК 615.454+615.213 

992. Поліщук Ю. П. Фармацевтична розробка вагінальних лікарських засобів з 

метронідазолом і хінозолом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 
наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / 

Поліщук Юлія Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, 

[Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Запоріжжя, 2013. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2013-7391 А] 
 УДК 615.281.032:618.1 

993. Соловйова О. І. Метод підвищення ефективності медичної діагностики на 

основі комп'ютерного моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Соловйова Ольга 

Ігорівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—21 (28 назв). — 100 пр. — [2013-7834 А] 

 УДК 615.47:004.94 

994. Чорна О. В. Розробка методів аналітичної діагностики отруєнь декстро-

пропоксифеном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 
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15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Чорна Ольга Володимирівна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. 

— Х., 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-0193 А] УДК 615.214.24:543.42.061 

995. Штробля А. Л. Фармакологічне дослідження сухого екстракту з листя аб-

рикоса звичайного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 

[спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Штробля Анжела Ласлівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармац. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського"]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-6823 А] УДК 615.322.014:582.711.713 

996. Юрченко Д. М. Пошук сполук нейропротективної дії серед похідних 

ксантиніл-7-ацетатних та ксантиніл-8-тіоацетатних кислот : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фарма-

когнозія" / Юрченко Дар'я Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. 

держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 27 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—24 (29 назв). — 

100 пр. — [2013-6831 А] УДК 615.31:547.857.4 

 615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами  

та засобами. Радіотерапія. Інші немедикаментозні  

терапевтичні засоби 

На ступінь доктора 

997. Андрійчук О. Я. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації хво-

рих на гонартроз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання 

і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Андрійчук Ольга Ярославівна ; Львів. 

держ. ун-т фіз. культури, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2013. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (42 назви). — 100 пр. — [2013-6330 А] 

 УДК 615.825:616.728.3 

998. Гоженко О. А. Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованого 

застосування фізичних чинників в санаторно-курортному лікуванні хворих на гіпер-

тонічну хворобу ІІ стадії з супутньою патологією : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та курорто-

логія" / Гоженко Олена Анатоліївна ; Крим. республік. установа "НДІ фіз. методів 

лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова" [та ін.]. — Ялта, Сімферополь, 2013. 

— 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—35 (66 назв). — 100 пр. — [2013-6423 А] 

 УДК 615.834/.835:616.12-008.331.1-06 

На ступінь кандидата 

999. Афанасьєва О. С. Фізична реабілітація слабкочуючих дітей середнього 

шкільного віку з порушенням постави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Афанасьєва 

Олександра Сергіївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, [Дніпропетров. 

держ. ін-т фіз. культури і спорту]. — К., 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2014-0084 А] 

 УДК 615.825-056.263-053.6 

1000. Карлова І. В. Використання лазеро- та пайлеротерапії в комплексному 

лікуванні хворих на пептичну виразку шлунку з ваготонією : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія 

та курортологія" / Карлова Ірина Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, 
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КРУ "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова" [та ін.]. — 

Ялта ; Сімферополь, 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-6514 А] УДК 615.849.19:616.33-002 

 616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 

1001. Івахненко О. С. Клініко-патогенетичні аспекти формування харчової 
алергії до білка коров'ячого молока у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Івахненко Олена Сергіїв-
на ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. — 32 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 25—29 (34 назви). — 100 пр. — [2013-7850 А] 

 УДК 616-053.3-056.25:613.287.5]-036-092 
1002. Підручна С. Р. Патогенетичне обґрунтування ксенодермотрансплантації 

у системній корекції морфофункціональних змін внутрішніх органів на тлі комбіно-
ваної (механічної і термічної) травми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Підручна Світлана Романівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. 
держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — Одеса, 2013. — 34 с. : іл, табл. — 
Бібліогр.: с. 27—31 (27 назв). — 100 пр. — [2013-6686 А] 

 УДК 616-001.17/.4-089.844-092 

На ступінь кандидата 

1003. Демидова О. О. Комбінація панорамної зонографії та конусно-промене-
вої комп'ютерної томографії при плануванні дентальної імплантації та на етапах 
хірургічної реабілітації у пацієнтів з вторинною адентією : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. те-
рапія" / Демидова Олена Олександрівна ; М-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. 15—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2013-6453 А] 

 УДК 616-073.756.8:004.932]:616.314-089.843 
1004. Дудник С. В. Наукове обґрунтування медико-соціальної профілактики 

смертності чоловіків працездатного віку у великому промисловому регіоні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / 
Дудник Світлана Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 
[ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Х., 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 
120 пр. — [2013-6881 А] УДК 616-058-036.88-055.1 

1005. Кучинська І. А. Протективна тактика штучної вентиляції легень у пост-
раждалих із тяжкою політравмою, ускладненою синдромом поліорганної недостат-
ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 
"Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Кучинська Інна Анатоліївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. 
— 15 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—12 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6586 А] 

 УДК 616-089.5-001.32 
1006. Пірникоза А. В. Удосконалення системи медичного забезпечення сільсь-

кого населення при екстрених станах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Пірникоза Анатолій Васильович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[ДВНЗ "Вінниц. нац. мед. ун-т"]. — К., 2014. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—25. 
— 100 пр. — [2014-0068 А] УДК 616-058:614.88](1-22) 
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1007. Придруга С. М. Механізми пошкодження печінки у віддаленому періоді 

тяжкої травми та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Придруга Сергій Миронович ; М-во охо-

рони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Чернівці, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-0069 А] 

 УДК 616-001.5-06:616.36-008.6]-08 

1008. Серебряков О. М. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи 

контролю якості медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Збройних Сил 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 

"Соц. медицина" / Серебряков Олександр Михайлович ; 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. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. 

— 100 пр. — [2013-7255 А] УДК 616-058:355.72(477) 

1009. Таммо Р. Мультидетекторна комп'ютерна томографія у діагностиці ано-

мального дренажу легеневих вен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Таммо Раад ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку [та ін.]. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13—16 (23 назви). — 100 пр. — [2013-7506 А] 

 УДК 616-073.756.8:004.932 

1010. Чеботарьова Г. М. Інформативність та ефективність комп'ютерної томо-

графії високої роздільності в діагностиці хворих на ВІЛ і ВІЛ-асоційований туберку-

льоз легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Чеботарьова Ганна Михайлівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-

ка, [ДУ "Ін-т ядер. медицини та промен. діагностики НАМН України"]. — К., 2013. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 85 пр. — [2013-6796 А] 

 УДК 616-073.756.8:[616.98:578.828ВІЛ 

1011. Чистякова Т. А. Обґрунтування тактики лікувально-реабілітаційних за-

ходів та вивчення їх ефективності при гострому отруєнні дітей комплексом нез'ясо-

ваних хімічних речовин політропної токсичної дії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Чистякова Тетяна Андріївна ; 

М-во охорони здоров'я України, Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-

гієвського". — Сімферополь, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-7754 А] УДК 616-099-03-053.2 

1012. Яворський А. М. Медико-соціальне обґрунтування удосконаленої 

пацієнтоорієнтованої системи управління якістю медичного обслуговування : (на 

прикл. стаціонар. хірург. допомоги) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Яворський Андрій Михайлович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — К., 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2014-0080 А] УДК 616-058-089 

1013. Яковенко В. В. Порушення гормонального, вуглеводного та ліпідного 

статусу у дітей з надмірною вагою тіла та ожирінням, методи їх корекції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Яко-

венко Віра Віталіївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. установа "Крим. держ. 

мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2013. — 24 с. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (23 назви). — 100 пр. — [2013-7679 А] УДК 616-056.52-053.2/.6 
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 616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

1014. Деміхова Н. В. Структурно-функціональні, ендотеліальні та імунологічні 
аспекти хронічного ренокардіального синдрому та їх корекція : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.37 "Нефрологія" / Деміхова Надія 
Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нефрології 
НАМН України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — К., 2014. 
— 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (46 назв). — 100 пр. — [2014-0106 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.61-036.1]-07-085 
1015. Кожухов С. М. Синдром гострої серцевої недостатності у хворих на 

ішемічну хворобу серця: патогенетичні механізми, особливості клінічного перебігу, 
короткотривалий та віддалений прогноз, оптимізація тактики лікування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Кожу-
хов Сергій Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. 
центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2013. — 37 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 27—34 (51 назва). — 100 пр. — [2013-6541 А] 

 УДК 616.12-008.46-005.4-07-085 
1016. Лоскутов О. А. Оптимізація методів кардіопротекції в комплексі анесте-

зіологічного забезпечення операцій зі штучним кровообігом : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. 
терапія" / Лоскутов Олег Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 28—32 (38 назв). — 100 пр. — [2013-7459 А] УДК 616.127-089.5 

На ступінь кандидата 

1017. Алієв Р. А. Повна артеріальна реваскуляризація у хірургічному лікуванні 
ішемічної хвороби серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Алієв Раміль Аріф оглу ; Нац. акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова". — 
К., 2014. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2014-0002 А]
 УДК 616.127-005.4-089.8 

1018. Альошина О. К. Стан ліпідного і вуглеводного обмінів і корекція їх по-
рушень у дітей з первинною артеріальною гіпертензією на різних етапах реабіліта-
ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 
"Педіатрія" / Альошина Ольга Костянтинівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 
2013. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—20 (17 назв). — [2013-7683 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-036.82/.86-053.2:577.115 
1019. Бичков О. А. Особливості клініки, патогенезу та лікування гіпертонічної 

хвороби, поєднаної з остеоартрозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Бичков Олег Анатолійович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця]. — Луганськ, 2013. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—21 (24 назви). — 100 пр. — 
[2013-5565 А] УДК 616.12-008.331.1:616.72-007.17]-085 

1020. Гардубей Є. Ю. Комплексне лікування пацієнтів з атеросклеротичним 
ураженням аорто-клубового сегменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Гардубей Євгеній Юрійович ; Держ. закл. 
"Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров'я України". — За-
поріжжя, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 120 пр. — 
[2013-6865 А] УДК 616.137-089-06 
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1021. Дружина О. М. Ультрафільтрація крові в комплексі анестезіологічного 

забезпечення операцій зі штучним кровообігом у дітей : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / 

Дружина Олександр Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 16, [1] с., включ. обкл. : табл. 

— Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2013-7431 А] 

 УДК 616.15-089.5-053.2 

1022. Зюкова І. Б. Стан адаптаційного потенціалу у дітей з артеріальною 

гіпертензією та її корекція на різних етапах реабілітації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Зюкова Ірина Борисів-

на ; М-во охорони здоров'я України, Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т 

ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—15 

(17 назв). — [2013-7215 А] УДК 616.12-008.331.1-036.82-053.2 

1023. Іващук Д. О. Тромбектомія в комплексному лікуванні гострих тромбозів 

магістральних вен нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Іващук Дмитро Олександрович ; ДЗ "Запоріз. 

мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України", [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ 

України]. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-7216 А] УДК 616.147.3-005.6-089 

1024. Кіча Н. В. Фактори серцево-судинного ризику та їх модифікація у хво-

рих на хронічний холецистит в амбулаторних умовах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.38 "Заг. практика — сімейна медицина" / 

Кіча Наталія Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. 

мед. ун-т", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Луганськ, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2013-7060 А]

 УДК 616.1-07-084:616.366-002.2 

1025. Кузьменко М. О. Системні та молекулярно-генетичні механізми ремоде-

лювання серця та його експериментальна терапія за допомогою біофлавоноїдів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія 

людини і тварин" / Кузьменко Марія Олексіївна ; НАН України, Ін-т фізіології 

ім. О. О. Богомольця. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 

100 пр. — [2013-7074 А] УДК 616.12-008.46-02-085.356 

1026. Лебединець О. М. Стан серцево-судинної системи у дітей раннього віку 

з внутрішньоутробними інфекціями: клініко-експериментальне дослідження : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / 

Лебединець Олександра Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. 

мед. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). — 

100 пр. — [2013-7080 А] УДК 616.1-02-053.3-07 

1027. Нікітчук Т. М. Біотехнічна система аналізу пульсограм на основі фазо-

вих портретів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 

спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Нікітчук Тетяна Миколаївна ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2013. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-7236 А]

 УДК 616.1-78:621.37 

1028. Подольський О. В. Комплексна реабілітація хворих на есенціальну 

артеріальну гіпертензію з синдромом психоемоційного напруження із застосуванням 

магнітолазерної терапії та психофізичної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та 
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курортологія" / Подольський Олександр Васильович ; М-во охорони здоров'я 

України, 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 (8 назв). — 100 пр. — [2013-7634 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.89]-085.83 

1029. Рогачова Т. А. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушень 

ліпідного обміну в хворих на есенціальну гіпертензію в сполученні з остеоартрозом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Рогачова Тетяна Андріївна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. 

мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-7246 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.72-007.1/.2]-085 

1030. Слободян О. І. Клініко-патогенетичне обґрунтування методів ранньої 

діагностики кардіоваскулярних уражень при артеріальній гіпертензії у дітей та 

підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 

"Педіатрія" / Слободян Олексій Ігорович ; 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—16 (19 назв). — 100 пр. — 

[2013-7908 А] УДК 616.12-008.331.1-06-071-053.2 

1031. Федевич О. М. Операція артеріального переключення в перші години 

життя у новонароджених з пренатально діагностованою транспозицією магістраль-

них судин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 

"Серц.-судин. хірургія" / Федевич Олег Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова", [ДУ "Наук.-

практ. мед. центр дит. кардіології та кардіохірургії МОЗ України"]. — К., 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-0171 А] 

 УДК 616.12-008-002-089.2-053.31 

1032. Часовський К. С. Застосування аутологічної пуповинної крові при ко-

рекції складних вроджених вад серця в умовах штучного кровообігу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / 

Часовський Кирило Сергійович ; Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії 

ім. М. М. Амосова", [ДУ "Наук.-практ. мед. центр дит. кардіології та кардіохірургії 

МОЗ України"]. — К., 2014. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 

100 пр. — [2014-0187 А] 

 УДК 616.12-007.2:616.15]-089.11-053.31 

1033. Шеремета О. М. Гемодинамічні та метаболічні порушення у хворих на 

артеріальну гіпертензію з серцевою недостатністю та їх фармакологічна корекція : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіо-

логія" / Шеремета Олег Мирославович ; 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 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7953 А] 

 УДК 616.12-008.331.1+616.12-008.46]-035-036 

1034. Ябчанка О. В. Особливості стану ендокринної системи у дітей, хворих 

на гостру лімфобластну лейкемію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Ябчанка Олександр Володимирович ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 

2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-6833 А] 

 УДК 616.155.392:616.43]-053.2 
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 616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  

пов'язані з органами дихання 

На ступінь доктора 

1035. Бойко Д. М. Клініко-експериментальне обґрунтування диференційованої 
корекції запалення та обміну сполучної тканини при бронхообструктивних та ін-
терстиціальних захворюваннях органів дихання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Бойко Дмитро Миколайо-
вич ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. 
акад. мед. наук України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." 
МОЗ України]. — К., 2013. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—24 (39 назв). — 300 пр. — 
[2013-6367 А] УДК 616.23/.24-002-08 

1036. Нечипуренко О. М. Пато-саногенетичне обґрунтування системи віднов-
лювального етапного лікування дітей, хворих на бронхіт : (клініко-експерим. до-
слідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-
діатрія" / Нечипуренко Ольга Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2013. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 
(33 назви). — 100 пр. — [2013-7106 А] УДК 616.233-002-092.6-053.2 

1037. Новіков М. Ю. Морфогенез гострого респіраторного дистрес-синдрому і 
вплив на нього замісної сурфактантної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Новіков Микола Юлійович ; 
М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Держ. установа "Крим. 
держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — Запоріжжя, 2013. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—33 (41 назва). — 100 пр. — [2013-7355 А] 

 УДК 616.24-008.4-085 
1038. Пікас О. Б. Клініко-імунологічні та метаболічні зміни у хворих на ту-

беркульоз легень, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, і їх корекція при ком-
плексному лікуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.26 "Фтизіатрія" / Пікас Ольга Богданівна ; 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]. — К., 2013. — 34 с. : табл. — Бібліогр.: с. 25—31 (57 назв). — 
100 пр. — [2013-7114 А] УДК 616.24-002.5-085:621.039.58 

На ступінь кандидата 

1039. Алі Мохамад Таха. Ендотоксинзв'язуючі системи та рецептори у хворих 
на хронічне обструктивне захворювання легень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Алі Мохамад 
Таха ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Держ. 
установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — К., 2013. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (16 назв). — 100 пр. — [2013-7601 А] 

 УДК 616.24-002.2-007.272-092.19 
1040. Білозор Н. В. Оптимізація схем хіміопроменевого лікування недріб-

ноклітинного раку легені : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Білозор Наталія Володи-
мирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 
[Держ. установа "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України"]. — Х., 
2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-6360 А]
 УДК 616.24-006.6-085.849 

1041. Гаєвський В. Ю. Особливості імунопатогенезу хронічного поліпозного 

риносинуситу в залежності від впливу провідних етіологічних факторів: генетичних, 
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інфекційних, алергічних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Гаєвський Володимир Юрійович ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського М-ва охорони здоров'я 

України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-6416 А] 

 УДК 616.211-002.2-092.19 

1042. Голод О. М. Оптимізація клініко-аудіологічної діагностики змішаної 

приглухуватості у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Голод Олександр Миколайович ; Держ. 

установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України". — К., 

2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-6426 А]

 УДК 616.28-008.14-07-053.2 

1043. Дмитриченко В. В. Оптимізація тактики ведення хворих на негоспіталь-

ну пневмонію з урахуванням тяжкості перебігу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Дмитриченко Валерія 

Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. 

методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова" [та ін.]. — Ялта, 2013. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2013-6880 А] 

 УДК 616.24-002-036.1-085 

1044. Капустіна О. Г. Штучна вентиляція легенів та її оптимізація у доноше-

них новонароджених із тяжкою асфіксією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Капустіна 

Оксана Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. 

МОЗ України". — Дніпропетровськ, 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-7771 А] УДК 616.24-001.8:615.816.2]-053.31 

1045. Киричок Д. В. Системні порушення при хронічних синуситах у хворих із 

наркотичною залежністю та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Киричок Денис Валерійо-

вич ; Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН 

України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2013-6522 А] 

 УДК 616.216-002-036.82:615.015.6 

1046. Клягін В. Я. Особливості діагностики і лікування вірусно-бактеріальної 

негоспітальної пневмонії у хворих ІІІ клінічної групи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Клягін Всеволод 

Ярославович ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновсь-

кого Нац. акад. мед. наук України". — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-6532 А] УДК 616.24-002-06:616.89]-07-085 

1047. Лебединська М. М. Клініко-імунологічні аспекти та зміни якості життя 

у хворих на негоспітальну пневмонію з супутньою хронічною серцевою недостат-

ністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Лебединська Марина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — За-

поріжжя, 2014. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2014-0063 А]

 УДК 616.24-002-06:616.12-008.46]-07-085 

1048. Марковцій Л. Ю. Порушення мінерального обміну у дітей з вперше 

діагностованим туберкульозом, шляхи корекції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Марковцій Любов Юріївна ; 
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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. 19—21 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-7091 А] УДК 616.24-002.5-07-053.2 

1049. Танага В. О. Перебіг бронхіальної астми у дітей та підлітків із різних 

екологічних регіонів, та їхня реабілітація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Танага Валерія Олександрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — 

Сімферополь, 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — 

[2013-6758 А] УДК 616.248-036.82/.86-053.2 

1050. Яковенко О. К. Ефективність пероральної імунотерапії у дітей, хворих 

на бронхіальну астму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Яковенко Олег Костянтинович ; 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. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 100 пр. — [2013-7276 А] УДК 616.248-085-053.2 

1051. Яровой С. П. Стан вуглеводного та ліпідного обмінів і їх корекція у 

дітей, хворих на бронхіальну астму і екстрасистолічну аритмію : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Яровой Семен 

Павлович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т 

ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6998 А] 

 УДК 616.248-06:616.12-008.318]-053.2 

 616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

1052. Абрагамович М. О. Цироз печінки: характеристика соматичних поліор-

ґанних уражень і принципи диференційованого лікування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Абрагамович 

Мар'яна Орестівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького. — Львів, 2013. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (44 назви). — 

100 пр. — [2013-7161 А] УДК 616.36-004-085 

1053. Горшунська М. Ю. Інсулінорезистентність та адипоцитокіни за наяв-

ності цукрового діабету 2 типу: патогенетична роль у формуванні кардіоваскулярно-

го ризику і підґрунтя для оптимізації терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Горшунська Мар'яна Юріївна ; 

Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН 

України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — К., 2013. — 38 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—33 (31 назва). — 150 пр. — [2013-7605 А] 

 УДК 616.379-008.64-092-085 

1054. Клименко А. В. Хірургічне лікування хронічного панкреатиту : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Клименко 

Андрій Володимирович ; Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва 

охорони здоров'я України", [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Запоріжжя, 2013. — 36 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (44 назви). — 140 пр. — [2013-6529 А] 

 УДК 616.37-002-089 

1055. Корпачева-Зінич О. В. Статеві особливості гормонально-метаболічних 

порушень у хворих на цукровий діабет 2 типу залежно від інсулінемії та андрогенно-

го забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
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14.01.14 "Ендокринологія" / Корпачева-Зінич Олеся Вадимівна ; ДУ "Ін-т ендокри-

нології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України". — К., 2013. — 40, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2013-6910 А] 

 УДК 616.379-008.64:612.6.057 

1056. Куц П. В. Прогнозування та профілактика ускладнень при дентальній 

імплантації : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Куц Павло Валерійович ; М-во охо-

рони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2013. — 35 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (49 назв). — 100 пр. — [2013-6920 А] 

 УДК 616.314-77-084 

1057. Проценко О. С. Патологічна анатомія гепатобіліарної системи плодів та 

новонароджених від матерів з ускладненою вагітністю : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Проценко Олена 

Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2013. — 

39 с. : табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (26 назв). — 100 пр. — [2013-7536 А] 

 УДК 616.36-091-02-053.1-053.31:618.3-06 

1058. Романова Ю. Г. Патогенетичне обґрунтування профілактики та лікуван-

ня порушень адаптації при знімному зубному протезуванні в осіб зі зміненим гомео-

стазом порожнини рота : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Романова Юлія 

Георгіївна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України", [Одес. 

нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 

(34 назви). — 100 пр. — [2013-7393 А] УДК 616.314-77-084-085 

1059. Сокур О. В. Біохімічні механізми уражень клітин за умов розвитку пато-

логій органів шлунково-кишкового тракту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Сокур Олеся Вадимівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—42 (60 назв). 

— 100 пр. — [2013-7188 А] УДК 616.34-002:611.13/.14 

1060. Харченко О. В. Комплексна патоморфологічна диференційна діагностика 

передпухлинних процесів і раку шлунка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Харченко Олександр Вікторович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2013. — 37 с. — Бібліогр.: с. 31—

34 (29 назв). — 100 пр. — [2013-7158 А] УДК 616.33-006-092-07 

На ступінь кандидата 

1061. Бреславець Н. М. Клініко-лабораторна оцінка полімерного облицю-

вального матеріалу та покривного лаку для незнімних конструкцій зубних протезів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стомато-

логія" / Бреславець Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т. — Х., 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. 

— [2013-7165 А] УДК 616.314-089.23-77 

1062. Брехлічук П. П. Оцінка методів дезінфекції на якість знезараження та 

об'ємні параметри стоматологічних відбиткових матеріалів : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Брехлічук Павло 

Павлович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галиць-

кого, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-7603 А] УДК 616.314-77:614.48 

1063. Гула Г. В. Особливості комплексного хірургічного лікування гострокро-

воточивих гастродуоденальних виразок у хворих на цукровий діабет 2 типу : авто-
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реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Гула Ганна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Львів, 2013. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 100 пр. — [2013-7607 А] 
 УДК 616.33-002.44-005.1-06-089 
1064. Дімчева Т. І. Розробка та обґрунтування нового лікувально-профілактич-

ного комплексу по попередженню ускладнень знімного зубного протезування в осіб 
з цукровим діабетом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Дімчева Тетяна Іванівна ; Держ. установа "Ін-т сто-
матології Нац. акад. мед. наук України". — Одеса, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-6461 А]УДК 616.314-089.843-06:616.379-
009.64]-08 

1065. Добровольська Л. І. Клініко-патогенетичне обґрунтування ролі вірусу 
Епштейна-Барр та цитомегаловірусної інфекції у розвитку хронічної гастродуоде-
нальної патології у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Добровольська Леся Іванівна ; 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 (12 назв). 
— 100 пр. — [2013-7527 А] УДК 616.33-002.2-022-07-053.2  

1066. Забуга Ю. І. Клініко-експериментальне обґрунтування способів профі-
лактики ускладнень препарування зубів при виготовленні незнімних конструкцій 
зубних протезів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.22 "Стоматологія" / Забуга Юлія Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7441 А] 

 УДК 616.314-77-06-084 
1067. Іовіца А. В. Удосконалення технології хірургічного лікування хворих на 

гострий апендицит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.03 "Хірургія" / Іовіца Андрій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—17 (22 назви). — 100 пр. — [2013-7615 А] УДК 616.346.2-002-089 

1068. Ішков М. О. Клініко-експериментальне обґрунтування використання 
препаратів антимікробної дії на поліетиленоксидній основі при лікуванні хронічних 
форм верхівкового періодонтиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ішков Микола Олегович ; М-во охорони здо-
ров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Х., 2013. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — [2013-7174 А] 

 УДК 616.314.163-085.28 
1069. Карпушенко Ю. В. Структурно-функціональні зміни підшлункової зало-

зи у дітей з сенсибілізацією до харчових алергенів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Карпушенко Юлія Вален-
тинівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — 
Х., 2013. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2013-6515 А]
 УДК 616.37-008.6-053.2 

1070. Кемінь Р. В. Апудоми підшлункової залози та шлунково-кишкового каналу: 
сучасні підходи до методів діагностики та хірургічного лікування хворих : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кемінь Ростислав 
Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Га-
лицького. — Львів, 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. 
— [2013-7617 А] УДК 616.37+616.33/.34]-006.8-07-089 
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1071. Кобиляк Н. М. Порівняльна оцінка інструментальних методів діагности-

ки неалкогольного стеатогепатозу у хворих на цукровий діабет типу 2 : (клініко-екс-

перим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Кобиляк Назарій Миколайович ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Тернопіль, 2013. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — [2013-6536 А]

 УДК 616.36-003.8-072:616.379-008.64 

1072. Козловська Х. Ю. Взаємозв'язок порушень функціональних станів ни-

рок і серцево-судинної системи у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокри-

нологія" / Козловська Христина Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. 

наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплантації ендокрин. органів і тканин. — 

К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-7575 А]

 УДК 616.379-008.64:[616.61+616.12 

1073. Костюкова О. А. Прогнозування перебігу Helicobacter pylori-асоційо-

ваної пептичної виразки з застосуванням лектиногістохімії : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Костюкова 

Олена Андріївна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я 

України" [та ін.]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(8 назв). — 120 пр. — [2013-6565 А] УДК 616.33-002.44:579.84]-074 

1074. Круть А. Г. Діагностика, лікування і профілактика ускладнень, пов'язаних із 

використанням металевих брекет-систем у ортодонтичних пацієнтів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Круть Анатолій 

Григорович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). 

— 100 пр. — [2013-7454 А] УДК 616.314-089.23-07-085 

1075. Крючков Д. Ю. Комплексне лікування генералізованого пародонтиту у 

чоловіків з синдромом інсулінорезистентності з використанням препаратів, які 

підвищують чутливість тканин до інсуліну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Крючков Дмитро Юрійович ; 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. : табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 130 пр. — [2013-6574 А] 

 УДК 616.314.18-002.4:616.379-008.64]-08-055.1 

1076. Курташ О. О. Колостомія на етапах хірургічної корекції аноректальних 

вад розвитку у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.09 "Дит. хірургія" / Курташ Олег Олегович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2014. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-0015 А] УДК 616.348-089.86-053.2 

1077. Лойко І. І. Корекція гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хірургіч-

ному лікуванні хворих на виразкову хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Лойко Ігор Ігорович ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України". — Тернопіль, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-7818 А] УДК 616.33-002.44-089 

1078. Магльована Г. М. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у студентів: 

поширеність, фактори ризику, особливості клінічного перебігу та лікування : авто-
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реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентеро-

логія" / Магльована Галина Михайлівна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва 

охорони здоров'я України" [та ін.]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6610 А] 
 УДК 616.329-002-036-08-057.875 

1079. Максимова О. В. Діагностика, профілактика та медикаментозна терапія 

токсичних гепатитів у хворих на цукровий діабет : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Максимова Олена Во-
лодимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т 

ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2013-7087 А] 

 УДК 616.379-008.64-06:616.36-002]-07-08 
1080. Малахов П. С. Характеристика епідемічного процесу ротавірусної ін-

фекції на сучасному етапі і удосконалення заходів епідеміологічного нагляду : (на 

моделі Одес. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.02.02 "Епідеміологія" / Малахов Павло Сергійович ; Нац. акад. мед. наук України, 

ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Нац. акад. мед. 
наук України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7728 А] 

 УДК 616.36:578.823]-036.22(477.74) 

1081. 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 ; М-во охорони здоров'я 

України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц. 

хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України"]. — Вінниця, 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-6617 А] 
 УДК 616.36-002-074:612.015.3 

1082. Марчук Ю. Ф. Зміни гомеостазу жовчі при хронічному некалькульозно-

му холециститі у хворих на цукровий діабет типу 2, шляхи патогенетичної корекції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 
хвороби" / Марчук Юлія Федорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — К., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (22 назви). — 100 пр. — [2013-7657 А] 

 УДК 616.366-002:616.379-008.64 
1083. Матіяш О. Я. Реконструктивно-пластичні операції після обширних ре-

зекцій ободової кишки у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Матіяш Олег Ярославович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2014. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-0018 А] 
 УДК 616.348-089.86-053.2 

1084. Мельник О. М. Обґрунтування застосування ультразвукового дослідження 

в діагностиці та проведенні черезшкірних пункційно-дренуючих втручань у хворих 

на обтураційну жовтяницю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Мельник Ольга 

Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку, [Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-6931 А] УДК 616.36-008.5-073.432.19 

1085. Мусій-Семенців Х. Г. Особливості профілактики карієсу молочних зубів 

у дітей раннього віку, що проживають у сільській місцевості : автореф. дис. на здо-



   

 
163 

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Мусій-

Семенців Христина Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). 

— 100 пр. — [2013-7628 А] УДК 616.314-002-084-053.4(477.83-22) 
1086. Побережник Г. А. Причини виникнення та профілактика ускладнень у 

пацієнтів з одонтогенним гайморитом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Побережник Галина Анатоліївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2013. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 13—16 (26 назв). — 100 пр. — [2013-7633 А] 

 УДК 616.314:616.216.1]-002-06-02-084 

1087. Погорецька Х. В. Патогенетичні особливості перебігу токсичного ура-

ження ацетамінофеном в залежності від віку і методи його корекції : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Пого-

рецька Христина Василівна ; 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—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7869 А]

 УДК 616.36-099:615.212]-092 
1088. Сироткіна О. В. Ефективність прогнозування карієсу зубів у осіб різних 

вікових груп за рівнем структурно-функціональної кислотостійкості емалі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Сироткіна Олена Вячеславівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — К., 

2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. 

— [2014-0027 А] УДК 616.314.13-002-053 

1089. Сочка А. В. Діагностика та лікування передпухлинних захворювань 

товстої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.03 "Хірургія" / Сочка Анна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 120 пр. — [2013-7751 А] 

 УДК 616.345-006-07-089 
1090. Ференц І. В. Біохімічні ефекти впливу агматину на еритроцити та лейко-

цити периферичної крові за умов цукрового діабету : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Ференц Ірина Вікторівна ; 

НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 
К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 150 пр. 

— [2013-7798 А] УДК 616.379-008.64:612.111 

1091. Фурлета В. В. Особливості клініки та лікування виразкової хвороби, 

поєднаної з хронічним пієлонефритом, у військовослужбовців : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Фурлета 
Вікторія Віталіївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тер-

нопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України" [та ін.]. — Тернопіль, 

2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2013-6785 А]

 УДК 616.33-002.44+616.61-002]-08-057.36 

1092. Чемоданов П. В. Діагностика та хірургічне лікування хелікобактер-

асоційованих перфоративних виразок пілорічного відділу шлунка та дванадцятипа-

лої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 

"Хірургія" / Чемоданов Павло Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2013. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(24 назви). — 100 пр. — [2013-7673 А] УДК 616.33+616.342]-002.44-089 
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1093. Шило М. М. Клініка, лікування та профілактика захворювань пародонта 
у хворих на туберкульоз дітей, які проживають на територіях радіаційного забруд-
нення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 
"Стоматологія" / Шило Мар'яна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 
нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2013-7675 А] 

 УДК 616.314.17-002:616.24-002.5]-053.2 
1094. Ярема В. В. Патогенетичні особливості перебігу політравми в особин з 

різною метаболізувальною здатністю печінки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Ярема Василь Володими-
рович ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, [ДВНЗ "Тернопіл. 
держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Чернівці, 2013. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6994 А] 

 УДК 616.36-008.9-06:616-001.3/.6]-092.9 
1095. Ярова А. В. Застосування тимчасових коронок із вітчизняного акрилово-

го матеріалу на етапах ортопедичного лікування незнімними конструкціями : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Ярова Аліна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. 
— Х., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — 
[2013-6997 А] УДК 616.314-77 

1096. Ярошенко К. О. Удосконалення комплексу діагностичних та лікувальних за-
ходів при гострокровоточивих виразках пілородуоденальної зони : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Ярошенко Катерина 
Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". 
— Дніпропетровськ, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — 
[2013-6999 А] УДК 616.33-002-005.1-07-089 

 616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  

органів, ендокринних органів 

На ступінь кандидата 

1097. Бельчіна Ю. Б. Роль ендотеліальної дисфункції у розвитку метаболічної 
кардіоміопатії у хворих на цукровий діабет 1 типу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Бельчіна Юлія Богу-
славівна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Коміса-
ренка НАМН України". — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-7410 А] 

 УДК 616.43:[616.127-002+616.379-008.64 
1098. Луценко Л. А. Інсиденталоми надниркових залоз: клініко-діагностичні 

аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 
"Ендокринологія" / Луценко Лариса Андріївна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології 
та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України". — К., 2013. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — [2013-7460 А] 

 УДК 616.45-006-07-085 
1099. Мациніна М. О. Клініко-імунологічні особливості аутоімунних ендо-

кринних захворювань у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Мациніна Марія Олександрівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2013-6620 А] УДК 616.43-097-053.2 
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1100. Мещерякова Н. В. Експериментальне дослідження механізмів впливу 
гіпер- та гіпотиреозу на ремоделювання тканин : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Мещерякова Наталя 
Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 
2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-7467 А]
 УДК 616.441-008.6 

1101. Николюк А. М. Ранні діагностичні критерії та лікування ендокринної 
офтальмопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.18 "Офтальмологія" / Николюк Анжела Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7823 А] 

 УДК 616.441-008.61:617.7]-07-085 
1102. Перцова Ю. Г. Особливості порушень імунного та метаболічного стату-

су у хворих на лімфому Ходжкіна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Перцова Юлія Геннадіївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2013. 
— 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (26 назв). — 100 пр. — [2013-7940 А] 

 УДК 616.42-006-06 
1103. Пушкарьов В. В. Регуляція механізмів клітинного циклу при анаплас-

тичній карциномі щитоподібної залози за дії таксанів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Пушкарьов Вік-
тор Володимирович ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин 
ім. В. П. Комісаренка НАМН України". — К., 2013. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (18 назв). — 100 пр. — [2013-7125 А] 

 УДК 616.441-006.6-085.277.3 

 616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь кандидата 

1104. Боровиков В. М. Обґрунтування доцільності поєднаної противірусної та 
антибактеріальної терапії при екземі Капоші з урахуванням характеристики мікроб-
них асоціацій та інтерферонового статусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Боровиков Вадим Ми-
хайлович ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України", [Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти імені П. Л. Шупика, МОЗ України]. — Х., 2013. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 110 пр. — [2013-6373 А] 

 УДК 616.521-085:578.245 
1105. Хрущ В. І. Патогенез, комплексна діагностика та лікування екземи й 

атопічного дерматиту з урахуванням порушень систем гомеостазу в організмі хво-
рих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. 
та венер. хвороби" / Хрущ Вікторія Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Одес. нац. мед. ун-т]. — К., 2013. — 24 с. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2013-7160 А] 

 УДК 616.521+616.516]-092-07-08 

 616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової  

та статевої систем. Урологія 

На ступінь доктора 

1106. Строй О. О. Особливості діагностики, лікування та прогнозу у хворих на 

нирково-клітинний рак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
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[спец.] 14.01.06 "Урологія" / Строй Олександр Олексійович ; Держ. установа "Ін-т 

урології НАМН України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ 

України]. — К., 2013. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (38 назв). — 100 пр. 

— [2013-7189 А] УДК 616.61-006.6-07-085 

На ступінь кандидата 

1107. Белявський В. В. Механізм розвитку псевдогепаторенального синдрому 
при роз'єднанні окиснення і фосфорилування : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Белявський Василь Володи-
мирович ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 
2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-0043 А]
 УДК 616.61-092 

1108. Кльофа Т. Г. Рентгенендоурологічне лікування стриктур сечоводу : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / 
Кльофа Тарас Григорович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук 
України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2013. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 135 пр. — [2013-6533 А] 

 УДК 616.617-007.271-085.849.11 
1109. Лукман І. Махамед. Особливості діагностики та лікування трихомонад-

ної інфекції у хворих на хронічний простатовезикуліт : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Лукман І. Махамед ; Держ. 
установа "Ін-т урології НАМН України", [ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-
гієвського МОЗ України"]. — К., 2013. — 20 с. : іл.. табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). 
— 150 пр. — [2013-7777 А] УДК 616.61/.62-003.7-07-085 

1110. Мартинова С. М. Вплив міді та кобальту на розвиток нефропатій : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. 
біохімія" / Мартинова Світлана Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 
закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Луганськ, 
2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 
100 пр. — [2013-7896 А] УДК 616.61:546.4 

1111. Савчук В. М. Анемія та хронічне запалення у пацієнтів, які лікуються 
гемодіалізом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.37 "Нефрологія" / Савчук Валентина Миколаївна ; Нац. акад. мед. наук 
України, ДУ "Ін-т нефрології НАМН України". — К., 2014. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-0024 А] 

 УДК 616.61-002.2:616.155.194 
1112. Степан В. Т. Удосконалення комплексного лікування хворих на гострі 

гнійно-запальні захворювання нирок та паранефральної клітковини : (клініч.-експе-
рим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.06 "Урологія" / Степан Василь Танасійович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. 
акад. мед. наук України", [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2014. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-0030 А] 

 УДК 616.61-002.3-08 
1113. Хорош В. Я. Особливості формування простатиту і доброякісної гіпер-

плазії передміхурової залози в експерименті і шляхи направленої корекції : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
Хорош Володимир Ярославович ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. 
мед. ун-т, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. 
— Чернівці, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2013-6787 А] УДК 616.65-002-006.03-08 
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 616.7 Патологія органів руху, пересування. Скелетна  

та рухова системи 

На ступінь доктора 

1114. Борис Р. М. Патогенетичне обґрунтування застосування кріоконсервова-
них фетальних нервових клітин у корекції краніоскелетної травми : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Борис 
Руслан Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тер-
нопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Держ. п-во "Укр. НДІ 
медицини транспорту МОЗ України"]. — Тернопіль, 2013. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—32 (33 назви). — 100 пр. — [2013-6372 А] 

 УДК 616.711/.714-001-085.361 

На ступінь кандидата 

1115. Баєв В. В. Експериментальне обґрунтування можливостей модульного 
ендопротезування в лікуванні дітей із пухлинами кісток, що утворюють колінний 
суглоб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 
"Травматологія та ортопедія" / Баєв Віталій Володимирович ; Нац. акад. мед. наук 
України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка 
Нац. акад. мед. наук України". — Х., 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(14 назв). — 130 пр. — [2014-0003 А] УДК 616.728.3-006-089.23-053.2 

1116. Бурлака В. В. Індивідуальне ендопротезування у лікуванні пухлин дис-
тального відділу променевої кістки : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та орто-
педія" / Бурлака Віктор Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. уста-
нова "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук 
України". — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 140 пр. 
— [2013-6389 А] УДК 616.717.5-006-089.28 

1117. Волковішський А. В. Комплексне лікування посттравматичних артритів 
скронево-нижньощелепного суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Волковішський Андрій 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—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2013-6412 А] УДК 616.724-07-08 

1118. Головіна Я. О. Хірургічний етап лікування пацієнтів з метастатичними 
ураженнями довгих кісток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Головіна Яніна Олександрівна ; 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. — 21 с., включ. обкл. : іл. 
— Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 140 пр. — [2013-6425 А] 

 УДК 616.716/.718-006.04-089 
1119. Коваленко С. О. Вивчення функціонального стану опорно-рухового апа-

рату у хворих з анкілозуючим спондилоартритом та оцінка ефективності програм 
терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Рев-
матологія" / Коваленко Сергій Олександрович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 
установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2013. 
— 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7323 А] 

 УДК 616.72-002.77-036.82-085 
1120. Феденко Є. С. Клініко-психопатологічні особливості граничних пси-

хічних розладів, їх діагностика та корекція у хворих на коксартроз, які потребують 



   

 
168 

ендопротезування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.16 "Психіатрія" / Феденко Єлизавета Сергіївна ; Нац. акад. мед. наук України, 
Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України", [Держ. 
закл. "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Х., 2013. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-7840 А] 

 УДК 616.72-089.843:616.89-07 

1121. Федірко Г. В. Патогенетичні особливості перебігу політравми в умовах 

гіпокінетичного остеопорозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Федірко Галина Володимирівна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України"]. — Чернівці, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-0077 А] УДК 616.71-001.3/.6-092 

1122. Чернишов О. Г. Механізми розвитку, діагностика та прогнозування пере-
бігу центрального поперекового спінального стенозу : (клініко-експерим. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травмато-

логія та ортопедія" / Чернишов Олександр Геннадійович ; Нац. акад. мед. наук Ук-

раїни, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. 

акад. мед. наук України". — Х., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 
(20 назв). — 130 пр. — [2013-7549 А] УДК 616.711-007.271-036-07 

1123. Черняк І. С. Хірургічне лікування діафізарних переломів стегнової кіст-

ки у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 

"Дит. хірургія" / Черняк Іван Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2014. — 19 с. : табл., схема. — Бібліогр.: с. 15—16 

(7 назв). — 100 пр. — [2014-0191 А] УДК 616.718.45-001.5-089-053.2 

 616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь доктора 

1124. Вастьянов Р. С. Патофізіологічні механізми епілептичної активності при 

хронічній епілепсії : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Вастьянов Руслан Сергійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2013. — 35 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 24—32 (61 назва). — 100 пр. — [2013-7291 А] УДК 616.853-092.9 
1125. Ромаскевич Ю. О. Обґрунтування та ефективність системної реабіліта-

ції хворих з травматичною хворобою спинного мозку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та ку-

рортологія" / Ромаскевич Юрій Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Крим. 
республік. установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєчено-

ва", Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Ялта ; Сімфе-

рополь, 2013. — 35 с. — Бібліогр.: с. 24—30 (54 назви). — 100 пр. — [2013-7247 А]

 УДК 616.832-001-085.83 

На ступінь кандидата 

1126. Єршова Є. Б. Магнітно-резонансна томографія в ранній діагностиці 

уражень головного мозку у новонароджених із транспозицією магістральних ар-
терій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 

"Промен. діагностика та промен. терапія" / Єршова Євгенія Борисівна ; М-во охоро-

ни здоров'я України, Нац. ін-т раку [та ін.]. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7305 А] 

 УДК 616.831-06:616.12-007.2]-073.756.8-053.31 
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1127. Липинська Я. В. Особливості перебігу вегетативної дисфункції при 

міофасціальних больових синдромах шийно-грудної локалізації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Липинська 

Яна Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та 

наркології НАМН України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. 
— Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-7857 А] УДК 616.8-009.1:[616.743+616.745]-036 

1128. Максименко О. Л. Механізми дисфункції тромбоцитів і лейкоцитів у 

пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровообігу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Максимен-

ко Оксана Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького. — Донецьк, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. 

— [2013-7228 А] УДК 616.831-005:612.11 

1129. Сердюк Т. В. Роль феномену ексайтотоксичності в нейрональному пош-
кодженні при гострих менінгітах у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Сердюк Тетяна Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 

2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2013-7135 А]
 УДК 616.831.9-002.1-06-036-053 

1130. Хамуд М. Ф. Хірургічна профілактика інсульту при патологічній звивис-

тості внутрішньої сонної артерії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Хамуд Махер Фахед ; М-во охорони здоров'я 
України, ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України". — Запоріжжя, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2013-7191 А] 

 УДК 616.831-005.1-089 

 616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Хворобливі  

психічні стани 

На ступінь доктора 

1131. Савенкова І. І. Хронопсихологічне прогнозування перебігу психосома-
тичних захворювань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 

[спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Савенкова Ірина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. пед. наук України]. — 

К., 2013. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31. — 100 пр. — [2013-7487 А] 
 УДК 616.89-06 

На ступінь кандидата 

1132. Бухтіярова О. Г. Клініко-патогенетичні аспекти та терапія залежності 
від тютюнопаління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.17 "Наркологія" / Бухтіярова Ольга Григорівна ; Нац. акад. мед. наук України, 

ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України", [Одес. нац. мед. ун-т 

МОЗ України]. — Х., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2013-7689 А] УДК 616.89-008.441.3-085 

1133. Мартинова Ю. Ю. Клініко-психологічні особливості дезадаптації у 

жінок, які перенесли мастектомію, та її психокорекція : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Мартинова 
Юліана Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-6928 А] УДК 616.89:618.19-089.87]-008.851 
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616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь доктора 

1134. Салманов А. Г. Епідеміологічний нагляд за післяопераційними гнійно-
запальними інфекціями, спричиненими антибіотикорезистентними мікроорганізма-
ми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епіде-
міологія" / Салманов Айдин Гурбан огли ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. уста-
нова "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Нац. акад. мед. 
наук України". — К., 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37 (54 назви). — 1 000 пр. 
— [2013-6728 А] УДК 616.98-036.22-089 

На ступінь кандидата 

1135. Буц О. Р. Клініко-діагностичне значення ступеню токсикозу та стану ан-
титоксичного імунітету при дифтерії у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Буц Олександра Романівна ; 
Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб 
ім. Л. В. Громашевського Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця МОЗ України]. — К., 2014. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). 
— 100 пр. — [2014-0005 А] УДК 616.931-08-053.2 

1136. Голубка О. С. Оцінка ефективності системи дозорного епідеміологічно-
го нагляду за грипом в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Голубка Ольга Станіславівна ; Нац. акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Гро-
машевського Нац. акад. мед. наук України". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2013-7168 А] УДК 616.921.5-084 

1137. Литовченко О. О. Структурно-функціональна характеристика головного 
білка зовнішньої мембрани різних серотипів Chlamydia trachomatis для розробки 
молекулярної діагностики хламідіозів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Литовченко Ольга Олексіївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна]. — Луганськ, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—18. — 100 пр. — [2013-7381 А] УДК 616.98:579.882:577.21 

1138. Піддубна А. І. Імуногенетичні зміни у ВІЛ-інфікованих та клініко-епі-
деміологічні особливості ВІЛ-інфекції в умовах Північно-Східного регіону України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. 
хвороби" / Піддубна Анна Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. 
мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Сум. держ. ун-т]. — Вінниця, 2013. — 26 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—23 (46 назв). — 100 пр. — [2013-6685 А] 

 УДК 616.98:578.828ВІЛ]-092.19(477.5) 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 

1139. Гайко О. Г. Структурно-функціональні порушення у м'язах хворих з 
травмою кінцівок : (діагностика, моніторинг та прогнозування перебігу) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 
ортопедія" / Гайко Оксана Георгіївна ; 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. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 
(36 назв). — 140 пр. — [2013-6864 А] УДК 617.57/.58-001-07-037 
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1140. Савон І. Л. Діагностика та лікування ускладненого синдрому діабетичної 

стопи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 

"Хірургія" / Савон Ігор Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. 

"Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров'я України". — Запоріж-

жя, 2014. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (39 назв). — 100 пр. — [2014-0023 А]

 УДК 617.586:616.379-008.64]-07-08 

На ступінь кандидата 

1141. Демчук Р. М. Біомеханічний аналіз ходьби після переломів кісточок 

гомілки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 

"Травматологія та ортопедія" / Демчук Роман Михайлович ; 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. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 130 пр. 

— [2013-7425 А] УДК 617.584:612.76 

1142. Кримець С. А. Лікування інфікованих виразок нижніх кінцівок у хворих 

із синдромом діабетичної стопи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кримець Сергій Андрійович ; М-во охорони здо-

ров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. 

мед. ун-т"]. — Вінниця, 2013. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2013-7330 А] 

 УДК 617.586-022.1-002.44:616.379-008.64 

 617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь доктора 

1143. Копаєнко Г. І. Передні ендогенні увеїти: біохімічні й імунологічні 

аспекти патогенезу та ефективність методів їх корекції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Копаєнко Ганна 

Іванівна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова 

НАМН України", [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського" 

МОЗ України]. — Одеса, 2013. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (47 назв). — 

100 пр. — [2013-7932 А] УДК 617.723-002-036-08 

1144. Король А. Р. Система диференційованих методів діагностики та ліку-

вання ексудативної форми вікової макулярної дегенерації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Король Андрій Рос-

тиславович ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова 

НАМН України". — Одеса, 2013. — 31 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—28 (50 назв). — 

100 пр. — [2013-7816 А] УДК 617.736-002.16-07-08-053.9 

1145. Петренко О. В. Посттравматичні дефекти допоміжного апарату ока : 

(анатомо-функціон. та естет. порушення, клініка, лікування і прогнозування ефек-

тивності) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 

"Офтальмологія" / Петренко Оксана Василівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Донецьк, 

2013. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—30 (50 назв). — 110 пр. — [2013-7663 А]

 УДК 617.76-001-007-08 

На ступінь кандидата 

1146. Абдула Абдулсатар Мухаммад Джамшит. Оптимізація діагностики та 

корекції акомодаційних порушень у хворих на первинну відкритокутову глаукому, з 
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пресбіопією та різноманітними видами клінічної рефракції : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Абдула Абдул-

сатар Мухаммад Джамшит ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького, [Харків. нац. мед. ун-т]. — Донецьк, 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 110 пр. — [2013-7681 А] 

 УДК 617.7-007.681-06-07-08 

1147. Бабенко Т. Ф. Клініко-епідеміологічна характеристика стану органа зору 

осіб, опромінених внутрішньоутробно внаслідок Чорнобильської катастрофи : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / 

Бабенко Тетяна Федорівна ; Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. 

акад. мед. наук України". — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (20 назв). — 120 пр. — [2013-6848 А] 

 УДК 617.7-007-001.28:618.2/.3]-07 

1148. Калашніков В. В. Значення забезпеченості організму біотином у ката-

рактогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.18 "Офтальмологія" / Калашніков Віталій Валерійович ; Держ. установа "Ін-т 

очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України", [Донец. нац. мед. 

ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Одеса, 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-7812 А] УДК 617.741-004.1:577.164.1 

1149. Кефі Найссан. Діагностична значимість удосконаленого метода визна-

чення рухливості окорухової системи та лабільності зорового аналізатора у хворих 

на міопію та макулодистрофію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Кефі Найссан ; Держ. установа "Ін-т очних 

хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України", [Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького МОЗ України]. — Донецьк, 2013. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-6518 А] УДК 617.753.2-007.17-073 

1150. Крижова Н. М. Оптимізація діагностики ранніх морфометричних змін 

диска зорового нерва у хворих з діабетичною ретинопатією : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Крижова 

Наталія Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Фі-

латова НАМН України". — Одеса, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-7177 А] УДК 617.731-002:616.379-008.64 

1151. Лазарь Ю. М. Оптимізація хірургічної тактики екстракції катаракти : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмо-

логія" / Лазарь Юрій Михайлович ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. те-

рапії ім. В. П. Філатова НАМН України". — Одеса, 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2013-7934 А] 

 УДК 617.741-004.1-089 

1152. Насінник І. О. Експериментальне обґрунтування застосування алоста-

тичного трансплантату рогівкової оболонки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Насінник Ілля Олегович ; Держ. 

установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України". — 

Одеса, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2013-7235 А]

 УДК 617.713-089.843 

1153. Пера-Васильченко А. В. Патоморфологічні зміни судинного русла 

внутрішньочерепного відділу зорового нерва у віковому аспекті, при гіпертонічній 

хворобі та цукровому діабеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Пера-Васильченко Анна Володимирівна ; 
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М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. Ук-

раїни "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(8 назв). — [2013-7902 А] УДК 617.731-091.8:616.379-008.64 

1154. Погорілий Д. М. Ефективність модифікованого способу хірургічного 

лікування проліферативної діабетичної ретинопатії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Погорілий Дмитро Ми-

колайович ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова 

НАМН України". — Одеса, 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-6690 А] УДК 617.735-002-06:616.379-008.64]-089 

1155. Страшненко Г. М. Методи та засоби діагностики і прогнозування пер-

винної відкритокутової глаукоми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Страшненко Ганна 

Миколаївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—22 (34 назви). — 100 пр. — [2013-7835 А] 

 УДК 617.7-007.681-07 

1156. Фазі З. І. Аль-Кайялі. Клініко-експериментальне обґрунтування застосу-

вання пробіотику в лікуванні передніх ендогенних увеїтів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Фазі З. І. Аль-Кайялі ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-

ка, [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 130 пр. — [2013-6779 А] 

 УДК 617.723-002-08:615.33 

1157. Щадних М. О. Морфометричні та функціональні зміни акомодаційного 

апарату ока при пресбіопії та їх оптична корекція : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Щадних Марина Олек-

сандрівна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова 

НАМН України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2013. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6828 А] 

 УДК 617.753-089.24 

 618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 

1158. Банахевич Р. М. Рецидивний генітальний пролапс: нові підходи до пато-

генетичної оцінки, діагностики, хірургічної тактики та реабілітації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 

Банахевич Роман Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького, [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Донецьк, 

2013. — 41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 33—36 (24 назви). — 100 пр. — 

[2013-6342 А] УДК 618.13-007.43/.44-07-089 

1159. Кирильчук М. Є. Патогенез, діагностика і профілактика акушерських та 

перинатальних ускладнень при вроджених вадах серця у вагітних : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 

Кирильчук Міла Євгенівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології 

Нац. акад. мед. наук України". — К., 2013. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—33 (30 назв). — 100 пр. — [2013-6520 А] 

 УДК 618.3-06:616.12-007.2-053.1 

1160. Педаченко Н. Ю. Репродуктивне здоров'я жінок з метаболічним синд-

ромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 
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"Акушерство та гінекологія" / Педаченко Наталія Юріївна ; Держ. установа "Ін-т 

педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — К., 2013. — 32, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—29 (26 назв). — 100 пр. — [2013-7737 А] 
 УДК 618.1-008.9-07-08 
1161. Ревенько О. О. Патогенез ускладнень штучного переривання вагітності, 

розробка методів їх профілактики та лікування у жінок репродуктивного віку : 
(клініко-епідеміол. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Ревенько Олег Олександрович ; 
Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук 
України". — К., 2013. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (41 назва). — 100 пр. 
— [2013-6709 А] УДК 618.39-089.888.14-06-092 

1162. Яворський П. В. Лейоміома матки на тлі ожиріння у поліморбідних 
жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Яворський Павло Вацлавович ; М-во охорони здоров'я 
України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2014. — 36 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 28—32 (56 назв). — 100 пр. — [2014-0038 А] 

 УДК 618.14-006:616-056.52 

На ступінь кандидата 

1163. Бурячківський Е. С. Патоморфологія посліду при ВІЛ-інфекції та її 
вплив на плід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.02 "Патол. анатомія" / Бурячківський Едуард Станіславович ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Х., 2013. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2013-7523 А] 

 УДК 618.36-091:616.98:578.828ВІЛ]-036 
1164. Данилова Ю. М. Прогнозування та профілактика перинатальних усклад-

нень у пацієнток з гестаційними гіпертензивними порушеннями : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеколо-
гія" / Данилова Юлія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — К., 
2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7569 А]
 УДК 618.3:616.12]-008.331.1-084 

1165. Дуброва Л. Ю. Удосконалення медичного спостереження і розродження 
жінок з кесаревим розтином в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Дуброва Лілія Юріївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — К., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(7 назв). — 100 пр. — [2013-7212 А] УДК 618.2-082:618.5-089.888.61 

1166. Злочевська І. Е. Тактика ведення жінок з патологією шийки матки під 
час вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Злочевська Ірина Едуардівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2013-6890 А] 

 УДК 618.3-06:618.146-035-08 
1167. Ігнатенко Є. В. Оптимізація прогнозування і тактика ведення вагітності 

при синдромі фето-фетальної трансфузії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Ігнатенко Євген Ва-
лерійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — 
[2013-7054 А] УДК 618.3-06:618.25]-037 
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1168. Ігнатюк Т. М. Прогнозування та профілактика плацентарної дисфункції 

інфекційного ґенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Ігнатюк Тетяна Миколаївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

К., 2013. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — 100 пр. — [2013-7573 А] 
 УДК 618.36-084 

1169. Кияненко В. А. Плацентарна дисфункція у жінок з гіперандрогенією в 

анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Кияненко Віталій Анатолійович ; М-во охорони здо-
ров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Сум. держ. ун-т]. 

— К., 2013. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20 (6 назв). — 100 пр. — [2013-7892 А] 

 УДК 618.36-008.6-06 

1170. Кіяшко Е. В. Клімактеричний синдром у жінок з остеохондрозом ший-

ного відділу хребта: діагностика і лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Кіяшко Еліна Воло-

димирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — 

[2013-7061 А] УДК 618.173-02:616.711-018.3]-07-08 
1171. Корява Т. Ф. Диференційований підхід до ведення вагітних з преекламп-

сією на тлі захворювань печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Корява Тетяна Федорівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [ДЗ "Луган. держ. 
мед. ун-т"]. — Донецьк, 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. 

— [2013-6562 А] УДК 618.3-06:616.36-002]-084 

1172. Логінова О. О. Допплерометричні критерії стану яєчників в програмах 

екстракорпорального запліднення у жінок з синдромом слабкої відповіді : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-
кологія" / Логінова Ольга Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 

мед. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. 

— [2013-7084 А] УДК 618.11-008.64-073.432.19:618.177-089.888.11 

1173. Павлушенко С. Д. Диференційований підхід до діагностики, лікування 
та профілактики рецидивів доброякісних захворювань шийки матки у жінок репро-

дуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Павлушенко Світлана Денисівна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2013. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 120 пр. — [2013-6948 А]
 УДК 618.146-006.03-07-08 

1174. Салдадзе Б. Г. Кесарів розтин у жінок із різними формами безпліддя в 

анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Салдадзе Бакурі Геннадійович ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Сум. держ. ун-т]. — 

К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-7944 А] 

 УДК 618.5-089.888.61:618.177 

1175. Фархат А. Г. Лікування ановуляторного безпліддя в жінок із синдромом 
полікістозних яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Фархат Алла Григорівна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2013-7593 А] 

 УДК 618.111:616.43 
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1176. Ханіна О. І. Клініко-морфологічна характеристика, діагностика та лікування 
гіперпластичних процесів ендометрія в пременопаузі у жінок з хронічним ендометритом : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Ханіна Олена Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. 
закл. "Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького", [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ 
України"]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2013-6786 А] УДК 618.14-002-036-08 

1177. Хасхачих Д. А. Диференціальна діагностика гестаційних набряків : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Хасхачих Дмитро Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ 
України"]. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. 
— [2013-7542 А] УДК 618.3-06-005.98-079.4 

1178. Цьолко О. Р. Особливості становлення репродуктивної системи дівча-
ток-підлітків : (комплекс. мед.-соц. та клініко-статист. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-
кологія" / Цьолко Олег Романович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. 
ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). 
— 100 пр. — [2013-6794 А] УДК 618.1:612.6]-053.6 

1179. Шалько М. Н. Діагностика, патогенез, лікування передпухлинних про-
цесів залозистого епітелію шийки матки у жінок з трубно-перитонеальним фактором 
безпліддя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Шалько Мирослава Назарівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-7554 А] 

 УДК 618.146-092.18:618.177]-07-08 
1180. Шипко І. М. Прегравідарна підготовка, вагітність та пологи при застосу-

ванні допоміжних репродуктивних технологій у жінок-носіїв генітального герпесу та 
цитомегаловірусної інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Шипко Ірина Миколаївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 
К., 2013. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2013-7954 А] 

 УДК 618.3/.4-06:616.97 

 62 Машинобудування. Техніка загалом 

На ступінь кандидата 

1181. Головко Т. В. Формування автоматизованої технології управління про-
цесом просування вагонопотоків в напрямку поромного комплексу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / 
Головко Тетяна Владиславна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2013. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-6869 А] 

 УДК 62-52:[656.222.3:656.66 
1182. Мельник Ю. А. Визначення структури та мікротопографії характерис-

тичних поверхонь матеріалів методом 3D реконструкції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Мельник Юлія 
Анатоліївна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6627 А] УДК 62-4:004.94 

1183. Ночніченко І. В. Підвищення термостабільності гідравлічного амортиза-

тора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 
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"Машинознавство" / Ночніченко Ігор Вікторович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-7109 А] УДК 62-567.2 

 620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового  
значення. Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь доктора 

1184. Почапський Є. П. Методи і прилади контролю руйнування матеріалів за 
малопотужними емісійними сигналами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу ре-
човин" / Почапський Євген Петрович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпен-
ка. — Львів, 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (58 назв). — 100 пр. — 
[2013-7535 А] УДК 620.179.17:681.586.5 

1185. Рудавський Д. В. Методи оцінювання залишкової довговічності еле-
ментів конструкцій за параметрами магнетопружної і акустичної емісії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.10 "Діагностика ма-
теріалів і конструкцій" / Рудавський Денис Володимирович ; НАН України, Фіз.-мех. 
ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 
(42 назви). — 100 пр. — [2013-7537 А] УДК 620.179.17:539.3 

1186. Семенов О. В. Фізико-технологічні основи синтезу та модифікації плівок 
нанокристалічного карбіду кремнію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Семенов Олександр Володимиро-
вич ; НАН України, Ін-т монокристалів. — Х., 2013. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 26—31. — 100 пр. — [2013-6968 А] УДК 620.22:539.216 

1187. Цирульник О. Т. Електрохімічні методи діагностування конструкційних 
сталей, тривало експлуатованих у корозивно-наводнювальних середовищах : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.10 "Діагностика 
матеріалів і конструкцій" / Цирульник Олександр Тимофійович ; НАН України, Фіз.-
мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2013. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 
(47 назв). — 100 пр. — [2013-6792 А] УДК 620.193.2:669.018 

На ступінь кандидата 

1188. Галаненко Д. В. Метод і засіб акустико-емісійного контролю втоми ма-
теріалів в умовах резонансного навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення 
складу речовин" / Галаненко Денис Валерійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т", [Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича НАН України]. — 
К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (12 назв). — 110 пр. — [2013-7373 А]
 УДК 620.179.17:620.19 

1189. Дуліна Н. А. Поліфункціональні матеріали на основі нанопорошків ок-
сидів рідкісноземельних елементів R2O3 (R=Lu, Y) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Дуліна Надія 
Андріївна ; НАН України, Ін-т монокристалів. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-7049 А] УДК 620.2:620.3 

1190. Компанієць І. В. Розвиток наукових і нормативних засад метрологічного 
забезпечення методу контактної різниці потенціалів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. 
забезп." / Компанієць Ігор Валерійович ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2013. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6552 А] 

 УДК 620.179:006.9 
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1191. Мацько І. Й. Діагностування елементів механічних конструкцій за ста-

тистичними характеристиками вібраційних сигналів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.10 "Діагностика матеріалів і конструкцій" / 

Мацько Іван Йосипович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-6623 А] 

 УДК 620.178.4 

1192. Наумов І. В. Експериментальне та розрахункове оцінювання динамічних 

процесів в конструктивних елементах апаратури при ударі та пробиванні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність 

машин" / Наумов Іван Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — 

Х., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6646 А]

 УДК 620.176:539.3 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка.  

Електротехніка. Машинобудування загалом 

621.0 Теорія машинобудування (машинознавство). Ядерна техніка 

 621.01 Теорія та принципи машинобудування (машинознавство)  

На ступінь кандидата 

1193. Івановська О. В. Динаміка нестаціонарних процесів механічних систем 

із зосередженими масами та розподіленими параметрами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Іва-

новська Олександра Віталіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Керчен. держ. мор. 

технол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Львів, 2013. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-6501 А]

 УДК 621.01 

1194. Ланець О. В. Створення резонансних вібраційних машин з аероінерцій-

ним збуренням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.02.02 "Машинознавство" / Ланець Олена Валеріївна ; Нац. ун-т "Львів. політех-

ніка". — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-6592 А] УДК 621.01 

 621.1 Теплові двигуни загалом. Отримання, розподіл  

та використання пари. Парові двигуни. Парові котли 

На ступінь доктора 

1195. Нікітін Д. М. Науково-технічні основи підвищення ефективності теплоенер-

гетичних систем з використанням іонних рідин і нанофлюїдів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. 

теплоенергетика" / Нікітін Дмитро Миколайович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. 

— Одеса, 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (33 назви). — 100 пр. — 

[2013-7108 А] УДК 621.1:536.7 

 621.3 Електрика. Електротехніка 

На ступінь доктора 

1196. Куценко В. П. Розвиток теорії та методів побудови мікрохвильових за-

собів радіометричного неруйнівного контролю ситало-керамічних матеріалів і виро-
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бів на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 

05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Куценко Во-

лодимир Петрович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. + дод. ([1] арк. тексту). — 

Бібліогр.: с. 31—37 (51 назва). — 100 пр. — [2013-6921 А] 
 УДК 621.3.082.74:666.3-1 
1197. Куценко Ю. М. Електротехнічні і магнітні системи активації гетероген-

них структур в спорудах захищеного ґрунту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Куценко Юрій 
Миколайович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Таврійс. держ. агро-
технол. ун-т, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка]. — Меліто-
поль (Запоріз. обл.), 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (42 назви). — 
100 пр. — [2013-7078 А] УДК 621.3:631.234 

На ступінь кандидата 

1198. Банєв Є. Ф. Енергоресурсозберігаючий електропривод ескалатора мет-
рополітену з фаззі регулятором : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Банєв Євген Федорович ; 
Нац. техн. ун-т "Харків. політех. ін-т". — Х., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-7009 А] УДК 621.3.072.86 

1199. Жарікова І. В. Багатозондові підмикальні пристрої для електричного 
контролю виробів електронної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладн. та вир-во електрон. техніки" / 
Жарікова Ірина Володимирівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. — 
22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2013-7438 А] 

 УДК 621.3.049.77 
1200. Малик О. В. Метод контролю якості молока за електричними парамет-

рами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 
"Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Малик Ольга Володимирівна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2013-6615 А] УДК 621.3:637.12.07 

 621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання, розподіл  

та регулювання електричної енергії. Електричні машини  

та прилади. Електричні вимірювання. Технічне  

застосування магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

1201. Алєксеєв Є. А. Високоточні радіоспектрометри та радіоспектроскопія 
астрофізичних і атмосферних молекул : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Алєксеєв 
Євгеній Анатолійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Радіоастроном. ін-т 
НАН України]. — Х., 2013. — 32, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31. 
— 100 пр. — [2013-6844 А] УДК 621.317.76 

1202. Левицький А. С. Розвиток теорії та практична реалізація ємнісного 
методу вимірювання параметрів дефектів потужних турбо- та гідрогенераторів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.11.05 "Прилади та 
методи вимірювання електр. та магніт. величин" / Левицький Анатолій Станіславо-
вич ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 33—37 (55 назв). — 100 пр. — [2013-6595 А] УДК 621.317 
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1203. Тугай Ю. І. Моделі та методи аналізу анормальних режимів електричних 
мереж високої напруги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Тугай Юрій Іванович ; НАН 
України, Ін-т електродинаміки. — К., 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—32 
(49 назв). — 120 пр. — [2013-7514 А] УДК 621.311.1 

На ступінь кандидата 

1204. Бухальська Т. В. Організаційно-інституційний механізм формування 
земель державної та комунальної власності у межах населених пунктів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.04 "Кадастр та моніто-
ринг земель" / Бухальська Тетяна Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", 
[Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Львів, 2013. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2013-5568 А] 

 УДК 621.318.3 
1205. Зарицька О. І. Розробка і дослідження тихохідних синхронних генера-

торів з постійними магнітами для автономних безредукторних вітроелектричних 
установок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 
"Електр. машини і апарати" / Зарицька Олена Ігорівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, 
[Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 
(31 назва). — 100 пр. — [2013-6889 А] УДК 621.313.8 

1206. Козирев І. П. Удосконалення управління установками відбору потуж-
ності від головного двигуна судна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Козирев Ігор Петрович ; 
Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2013-6904 А] УДК 621.313.332 

1207. Ламеко О. Л. Безрозмірне варіаційне калібрування у мостах змінного 
струму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.05 
"Прилади та методи вимірювання електр. та магніт. величин" / Ламеко Олександр 
Львович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-6591 А] 

 УДК 621.317 
1208. Поднебенна С. К. Підвищення енергоефективності електротехнічного 

комплексу "нелінійне навантаження — силовий активний фільтр" в електричних 
мережах 0,4 кВ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Поднебенна Світлана Костян-
тинівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [ДВНЗ "Приазов. держ. 
техн. ун-т"]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 
100 пр. — [2013-7831 А] УДК 621.316.727 

1209. Степанчиков Д. М. Екситонні стани та край власного поглинання тетра-
гональних напівпровідників A3

ii
B2

v
 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Степанчи-
ков Дмитро Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Херсон. нац. 
техн. ун-т]. — Ужгород, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 
120 пр. — [2013-7502 А] УДК 621.315.592 

1210. Тітко В. О. Моделі і методики розрахунку характеристик та засоби 
підвищення надійності турбогенераторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини і апарати" / Тітко Владислав 
Олексійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Ін-т електродинаміки НАН 
України]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2013-7796 А] УДК 621.313.322-81 
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1211. Третяк М. В. Комбіновані системи живлення електротранспортних за-

собів сільськогосподарського призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Третяк Ми-

хайло Вікторович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-6772 А] 

 УДК 621.314:631.3 

1212. Яворський Я. С. Структура і властивості парофазних конденсатів на ос-

нові PbTe у системах Pb-Sb(Bi)-Te : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Яворський Ярослав Свято-

славович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 

2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21. — 100 пр. — [2013-7200 А] 

 УДК 621.315.592:54-165 

 621.32 Електричні джерела світла 

На ступінь кандидата 

1213. Басова Ю. О. Дослідження енергоекономічних джерел світла побутового 

призначення та розробка рекомендацій щодо підвищення їх ефективності та якості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.07 "Світлотех-

ніка та джерела світла" / Басова Юлія Олександрівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т 

ім. Івана Пулюя, [Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. 

— Тернопіль, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (39 назв). — 100 пр. — 

[2013-7285 А] УДК 621.321 

1214. Сисак І. М. Регулювання потужності розрядних джерел світла високочас-

тотними електронними пускорегулювальними апаратами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.07 "Світлотехніка та джерела світла" / 

Сисак Іван Михайлович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-7496 А] 

 УДК 621.32.072.8 

 621.35 Електрохімічна техніка 

На ступінь доктора 

1215. Давідов А. О. Наукові основи забезпечення тривалої експлуатації елект-

рохімічних акумуляторів у складі енергоустановок ракетно-космічних об'єктів : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та 

енерг. установки" / Давідов Альберт Оганезович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-

ковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 

(30 назв). — 100 пр. — [2013-6874 А] УДК 621.355:629.7.064.5 

 621.36 Термоелектричні перетворювачі.  

Електротермія 

На ступінь кандидата 

1216. Лелека С. В. Удосконалення теплових і енергетичних показників про-

цесу графітування в печах непрямого нагріву : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. технології" / Лелека 

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

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2013-7227 А] 

 УДК 621.365.32 
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 621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних  
коливань, імпульсів 

На ступінь кандидата 

1217. Кудряшов В. В. Формування радіометричних зображень за допомогою 
бістатичного радіометра на основі антен із синтезованою діаграмою спрямованості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 
"Радіофізика" / Кудряшов Володимир Вікторович ; НАН України, Ін-т радіофізики та 
електроніки ім. О. Я. Усикова. — Х., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2013-6575 А] УДК 621.371 

 621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка.  
Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 

1218. Саурова Т. А. Підсилювачі НВЧ О-типу з захватом електронних згустків 
полем електромагнітної хвилі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.27.02 "Вакуум., плазм. та квант. електроніка" / Саурова Тетяна 
Азадівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16 (13 назв). — 100 пр. — [2013-6967 А] УДК 621.385 

1219. Федорівська О. В. Числове моделювання колективних процесів у силь-
нострумовому іонному лінійному індукційному прискорювачі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.20 "Фізика пучків зарядж. 
частинок" / Федорівська Ольга Вікторівна ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. 
фіз.-техн. ін-т". — Х., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. 
— [2013-7261 А] УДК 621.384.6:533.922 

1220. Цибульский Л. Ю. Розробка наукових засад моделювання та конструю-
вання удосконалених індукційних випарників : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.27.02 "Вакуум., плазм. та квант. електроніка" / 
Цибульский Леонід Юрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2013. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—25 (40 назв). — 100 пр. — [2013-7672 А]
 УДК 621.389.01 

 621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

На ступінь доктора 

1221. Дідковський Р. М. Автокореляційні системи зв'язку множинного досту-
пу з шумовими сигналами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Дідковський Руслан Михайло-
вич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Черкас. держ. технол. ун-т]. — 
К., 2013. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (57 назв). — 
150 пр. — [2013-7703 А] УДК 621.39 

 621.391 Загальні питання електрозв'язку 

На ступінь доктора 

1222. Гаджиєв М. М. Синтез оптимальних алгоритмів виявлення сигналів при 
сумісному впливі заважаючих факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікації" / Гаджиєв 
Матін Магсуд-огли ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2013. — 36, 
[1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 30—34 (42 назви). — 120 пр. — [2013-7030 А]
 УДК 621.391 
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1223. Тіхонов В. І. Основи теорії динамічного управління цифровими потока-

ми з використанням комплексних тензорних моделей телекомунікацій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи 

та мережі" / Тіхонов Віктор Іванович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — 

Одеса, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (57 назв). — 130 пр. — 
[2013-6766 А] УДК 621.391 

На ступінь кандидата 

1224. Вавенко Т. В. Моделі і метод багатошляхової маршрутизації з балансу-

ванням навантаження в програмно-конфігурованих телекомунікаційних мережах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Теле-

комунікац. системи та мережі" / Вавенко Тетяна Василівна ; Харків. нац. ун-т ра-
діоелектроніки. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 (31 назва). — 100 пр. 

— [2013-7922 А] УДК 621.391 

1225. Кобрін А. В. Методи підвищення якості обслуговування на основі пото-

кових агентів на стику мобільних і стаціонарних мереж : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 
Кобрін Артем Віталійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-0056 А] 

 УДК 621.391 

1226. Корецький О. В. Підвищення ефективності оптичних транспортних сис-
тем зі спектральним ущільненням каналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Корецький 

Олександр Володимирович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2013. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 150 пр. — [2013-6909 А] 

 УДК 621.391 
1227. Куліца О. С. Метод підвищення доступності та забезпечення цілісності 

інформаційних ресурсів аеромоніторингу надзвичайних ситуацій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.05.01 "Інформ. безпека держави" / 

Куліца Олег Сергійович ; Нац. авіац. ун-т, [Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорно-
биля Держ. служби України з надзв. ситуацій]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7331 А] 

 УДК 621.391:004.056.5 

1228. Леках А. А. Методи підвищення ефективності функціонування інфоко-
мунікаційних систем об'єктивного відеоконтролю : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Леках 

Альберт Анатолійович ; Нац. авіац. ун-т, [Харків. ун-т Повітр. Сил ім. Івана Кожеду-

ба М-ва оборони України]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). 

— 100 пр. — [2013-7339 А] УДК 621.391.4 

 621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь доктора 

1229. Павліков В. В. Оптимізація обробки надширокосмугових сигналів у па-

сивних радіометричних пристроях і системах, включаючи системи апертурного син-
тезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.17 

"Радіотехн. та телевіз. системи" / Павліков Володимир Володимирович ; Нац. аеро-

косм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2013. — 39 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 31—36 (56 назв). — 100 пр. — [2013-6664 А] 

 УДК 621.396.7 
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На ступінь кандидата 

1230. Абдул-Хуссейн М. К. Розвиток методів підвищення захищеності Wi—Fi 

каналів зв'язку на фізичному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Мухаммед Кадім Аб-

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

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6936 А] УДК 621.396 

1231. Акрам Фатхі Хуссейн Аль-Ашматі. Удосконалення пасивних фазових 

радіотехнічних систем синхронізації рознесених еталонів часу та частоти : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та те-

левіз. системи" / Акрам Фатхі Хуссейн Аль-Ашматі ; Харків. нац. ун-т радіоелект-

роніки. — Х., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — 

[2013-7641 А] УДК 621.396.96 

1232. Ал-Твежрі Б. А. М. Удосконалення методів вимірювань зсуву шкал в 

радіотехнічних системах синхронізації часу та частоти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Ал-

Твежрі Басем Абдулла Мохаммед ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2013-7363 А] УДК 621.396.9 

1233. Бокла Н. І. Модифіковані псевдовипадкові послідовності Голда в теле-

комунікаційних системах із кодовим розподілом каналів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 

Бокла Наталія Іванівна ; Держ. ун-т телекомунікацій. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2013-6368 А] УДК 621.396 

1234. Змисний М. М. Засоби аналізу надійності радіоелектронних систем з 

складними мажоритарними структурами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Змисний Михай-

ло Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 150 пр. — [2013-6891 А] 

 УДК 621.396.6 

1235. Коршун Н. В. Підвищення показників якості інфокомунікаційної мережі 

на базі теорії масового обслуговування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Коршун 

Наталія Володимирівна ; Держ. ун-т телекомунікацій. — К., 2013. — 21 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-6561 А] 

 УДК 621.396:519.872 

1236. Кулик І. В. Засоби автоматизованої оцінки показників ефективності 

стратегій технічного обслуговування і ремонту систем радіоелектронного комплек-

су : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіо-

техн. та телевіз. системи" / Кулик Ігор Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політех-

ніка". — Львів, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). 

— 150 пр. — [2013-6917 А] УДК 621.396.9 

1237. Нух Таха Насіф. Удосконалення системи зв'язку LTE-Advanced : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та 

телевіз. системи" / Нух Таха Насіф ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7659 А] 

 УДК 621.396 

1238. Халід Х. Асаад. Підвищення стабільності частотно-часових параметрів 

пристроїв синхронізації радіотехнічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
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ня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Халід Х. Асаад ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-7399 А] УДК 621.396.96 

1239. Шаміль Фадель Альван Аль-Самараі. Радіотехнічна система безпро-

водової передачі енергії на основі сфокусованої багатопозиційної антени : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та те-

левіз. системи" / Шаміль Фадель Альван Аль-Самараі ; Харків. нац. ун-т радіоелект-

роніки. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-7197 А] УДК 621.396.677.4 

1240. Юсіф Хардан Сулейман. Удосконалення метеорної системи передачі 

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

05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Юсіф Хардан Сулейман ; Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки. — Х., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-7678 А] УДК 621.396 

 621.397 Телевізійна техніка. Техніка отримання, запису,  

передавання та приймання зображень. Відеотехніка  

та відеомережі 

На ступінь кандидата 

1241. Баляр В. Б. Вплив спотворень в трактах цифрового телевізійного мов-

лення на технічну якість їх функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Баляр Володимир 

Богданович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 120 пр. — [2013-6340 А] 

 УДК 621.397 

1242. Саід Халава Фауаз. Методи діагностування та управління надійністю 

послуг в мультисервісних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Саід Халава Фауаз ; 

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

(15 назв). — 100 пр. — [2013-6727 А] УДК 621.397 

 621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та турбін) 

На ступінь кандидата 

1243. Кондратенко О. М. Зниження викиду твердих частинок транспортних 

дизелів, що перебувають в експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Кондратенко Олек-

сандр Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Ін-т пробл. машино-

буд. ім. А. М. Підгорного НАН України]. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (13 назв). — 150 пр. — [2013-7576 А] УДК 621.43.068.4 

1244. Мацкевич Д. В. Поновлення реологічних характеристик мастильних ма-

теріалів суднових середньообертових дизелів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Мацкевич 

Дмитро Валентинович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-6622 А] 

 УДК 621.436:621.892 

1245. Невдаха А. Ю. Технологічне забезпечення якості складання міжопорних 

роторів барабанно-дискового типу методом двох пробних складань : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / 

Невдаха Андрій Юрійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Кіровоград. нац. техн. 

ун-т]. — Львів, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 120 пр. — 

[2013-6648 А] УДК 621.4:629.73 
1246. Опалєв В. А. Підвищення економічності турбопоршневих дизелів шляхом 

удосконалення їх газоповітряного тракту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Опалєв Василь Анатолійович ; 

Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т", Держ. п-во "Харків. конструктор. бюро з двигунобуд." Держ. кон-

церну "Укроборонпром"]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 

— 100 пр. — [2013-7388 А] УДК 621.436.052 

 621.5 Пневматична енергетика: машини та інструменти.  

Холодильна техніка 

На ступінь доктора 

1247. Семенюк Ю. В. Теплофізичні властивості альтернативних робочих тіл 
для парокомпресорних холодильних машин : (експеримент, методи розрахунку) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. тепло-

фізика та пром. теплоенергетика" / Семенюк Юрій Володимирович ; Одес. нац. акад. 

харч. технологій. — Одеса, 2013. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (30 назв). 
— 100 пр. — [2013-7491 А] УДК 621.564.2:620.18 

На ступінь кандидата 

1248. Бірюков О. М. Підвищення вибухопожежобезпеки побутових холодиль-

ників з робочим тілом на основі ізобутану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Бірюков Олександр Миколайо-

вич ; М-во енергетики та вугіл. пром-сті України, Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт 

у гірн. пром-сті, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-
Барановського]. — Макіївка (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-7883 А] УДК 621.564.2:614.83 

1249. Букарос А. Ю. Асинхронний електропривод герметичних компресорів 

малих холодильних установок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Букарос Андрій Юрійо-

вич ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — Одеса, 2013. — 

25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). — 100 пр. — [2013-7604 А] 

 УДК 621.565.041-83 
1250. Дьомін М. В. Забезпечення надійності та безпеки малої холодильної тех-

ніки при мікровитоках холодильного агенту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, системи 

кондиціонування" / Дьомін Михайло Володимирович ; Одес. нац. акад. харч. тех-

нологій, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — 
Одеса, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19. — 110 пр. — [2013-6882 А]

 УДК 621.564.2 

1251. Єрін В. О. Розробка холодильних систем на основі ежекторних машин з 

раціональним енерговикористанням і утилізацією тепла : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. тех-

ніка, системи кондиціонування" / Єрін Володимир Олександрович ; Одес. нац. акад. 

харч. технологій. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-7050 А] УДК 621.574 
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1252. Корендій В. М. Динамічна стабілізація частоти обертання тихохідної 

вітроустановки зі складанням лопатей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Корендій Віталій Михай-

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

с. 17—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-6555 А] УДК 621.548.3 
1253. Кутра Д. С. Ефективність теплонасосних схем енергозабезпечення уста-

новок сушіння деревини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Кутра Дмитро 

Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 24 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2013-6583 А] УДК 621.577 

 621.6 Обладнання для обробки, зберігання,  

транспортування рідин і газів 

На ступінь кандидата 

1254. Дудін В. Ю. Обґрунтування параметрів ротаційного пластинчатого вакуум-

ного насоса індивідуальних доїльних установок : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 
Дудін Володимир Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

механізації та електрифікації сіл. госп-ва", [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. 

політики та продовольства України]. — Глеваха (Київ. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-7706 А] УДК 621.659:637.11 
1255. Пиріг Т. Ю. Вплив передексплуатаційних навантажень в процесі укла-

дання на ресурс безпечної експлуатації морських трубопроводів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., 

нафтогазосховища" / Пиріг Тарас Юрійович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 

газу. — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2013-6683 А] УДК 621.643/.644 

1256. Подолян О. О. Система контролю якості монтажу муфти з внутрішнім 

заповненням на діючий трубопровід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу ре-
човин" / Подолян Олександр Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. по-

літехн. ін-т". — К., 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—22 (36 назв). — 100 пр. — 

[2013-7942 А] УДК 621.643.413:620.1 

1257. Таванюк Т. Я. Система автоматичного керування спеціальним пресовим 
обладнанням з електрогідравлічним приводом : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Тава-

нюк Тетяна Яківна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 

23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2013-7837 А] 

 УДК 621.646-83 

 621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

1258. Грушко О. В. Розвиток феноменологічних основ створення карт металів 

і сплавів стосовно процесів їх холодної обробки тиском : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / 

Грушко Олександр Володимирович ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Вінниц. 

нац. техн. ун-т]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2013. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 

(47 назв). — 120 пр. — [2013-7295 А] УДК 621.77.016.3 
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1259. Добров І. В. Розвиток наукових основ механіки процесів і машин оброб-
ки тиском, вдосконалення технології та обладнання для виробництва арматурного 
дроту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.05 "Про-
цеси та машини оброб. тиском" / Добров Ігор Вячеславович ; Донбас. держ. машино-
будів. акад., [Нац. металург. акад. України]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2013. — 
35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32 (58 назв). — 100 пр. — [2013-7299 А] 

 УДК 621.77.01 
1260. Руденький С. Г. Фізико-технологічні основи активованого вакуумного 

методу формування багатофункціональних покриттів на металевих та вуглецевих 
матеріалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.04.07 
"Фізика твердого тіла" / Руденький Сергій Георгійович ; НАН України, Ін-т електро-
фізики і радіац. технологій, [Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — Х., 2013. 
— 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (37 назв). — 100 пр. — [2013-7588 А] 

 УДК 621.793/.794 
1261. Солових Є. К. Науково-методологічні основи підвищення несучої здат-

ності функціональних покриттів конструктивними і технологічними методами : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-
техн. оброб." / Солових Євген Костянтинович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т" [та ін.]. — К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (38 назв). 
— 100 пр. — [2013-7500 А] УДК 621.793/.795 

На ступінь кандидата 

1262. Коваленко І. В. Вдосконалення технології дугового зварювання двошарових 
сталей при виготовленні промислових металоконструкцій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і техно-
логії" / Коваленко Іван Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". 
— Маріуполь (Донец. обл.), 2013. — 19 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(15 назв). — 100 пр. — [2013-6900 А] УДК 621.791.75 

1263. Перепічай А. О. Оцінка на основі критерію механіки руйнування статичної 
міцності кільцевих швів паропроводів з допустимим непроваром та рекомендації щодо їх 
ремонту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 
"Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Перепічай Андрій Олександрович ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2013-7479 А] УДК 621.791 

1264. Чуруканов О. С. Удосконалення технологічних режимів роботи, облад-
нання і методів розрахунку процесів прокатки на спеціалізованих реверсивних ста-
нах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Про-
цеси та машини оброб. тиском" / Чуруканов Олександр Сергійович ; Донбас. держ. 
машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2013-7552 А] УДК 621.771.23.01 

1265. Шевченко В. В. Удосконалення технологічних режимів роботи і конст-
рукцій обладнання для дресирування листового металопрокату з покриттями : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та ма-
шини оброб. тиском" / Шевченко Владислав Володимирович ; Донбас. держ. маши-
нобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(16 назв). — 100 пр. — [2013-7557 А] УДК 621.771.01 

1266. Шуляр І. О. Підвищення ефективності технологічного процесу відцентро-
вого армування породоруйнівних елементів бурових доліт : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Шуляр 
Ірина Орестівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Івано-Франків. нац. 
техн. ун-т нафти і газу]. — Тернопіль, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2013-6827 А] УДК 621.763 
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 621.81/.85 Деталі машин  

На ступінь кандидата 

1267. Нікітіна Г. О. Методи і засоби випробувань із взаємопідсилювальною 
дією багатокоординатного вібраційного і ударного навантаження вузлів машин : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка 
та міцність машин" / Нікітіна Ганна Олександрівна ; НАН України, Ін-т пробл. ма-
шинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова]. 
— Х., 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—21 (28 назв). — 100 пр. — [2013-7584 А]
 УДК 621.81-192 

 621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь кандидата 

1268. Онищук О. О. Розробка матеріалів триботехнічного призначення системи 
Ti-Fe-C, отриманих самопоширюючим високотемпературним синтезом : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Онищук 
Оксана Олександрівна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-7239 А] УДК 621.893:621.762 

1269. Фабричнікова І. А. Підвищення зносостійкості ножів для зрізання 
цукрових буряків у стружку конструктивними та технологічними засобами : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношу-
вання в машинах" / Фабричнікова Ірина Анатоліївна ; М-во аграр. політики та продо-
вольства України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 
2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 120 пр. — [2013-6978 А]
 УДК 621.891:631.361.02 

1270. Хлевна Ю. Л. Механохімічні процеси припрацювання трибосистем та 
обґрунтування вибору покриттів для сплавів титану : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Хлевна 
Юлія Леонідівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-7878 А] УДК 621.891 

 621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття  

стружки. Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь доктора 

1271. Анділахай О. О. Наукові основи ефективної оздоблювальної абразивної 
обробки деталей затопленими струменями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Анділахай Олександр 
Олександрович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [ДВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т"]. — 
Одеса, 2013. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—45 (68 назв). — 100 пр. — 
[2013-6326 А] УДК 621.92 

На ступінь кандидата 

1272. Агарков В. В. Удосконалення універсально-збірних переналагоджуваних 
штампів шляхом оптимізації конструктивних параметрів компонувань в умовах ма-
шинобудівного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Агарков Віктор Васильо-
вич ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Держ. п-во "Харків. НДІ технології 
машинобуд." М-ва пром. політики України]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7004 А] УДК 621.98.044 
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1273. Бабій М. В. Обґрунтування параметрів відрізних різців з бічною уста-
новкою багатогранних непереточуваних пластин : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інстру-
менти" / Бабій Михайло Володимирович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, 
[Херсон. держ. мор. акад.]. — Тернопіль, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 140 пр. — [2013-6335 А] 

 УДК 621.941.025.7 
1274. Бурдін О. В. Підвищення ефективності обробки при одночасному шліфу-

ванні різнорідних матеріалів за рахунок оптимізації режимів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати 
та інструменти" / Бурдін Олександр Валентинович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. 
нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2013-6388 А] УДК 621.923 

1275. Воробйов К. Г. Розвиток методів розрахунку параметрів гарячого штам-
пування газом з протитиском листів з алюмінієвих і магнієвих сплавів з підвищеною 
витяжкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 
"Процеси та машини оброб. тиском" / Воробйов Кирило Григорович ; Нац. металург. 
акад. України. — Дніпропетровськ, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(6 назв). — 100 пр. — [2013-6414 А] УДК 621.98 

1276. Диха М. О. Підвищення зносостійкості сталевих деталей типу "вал" дис-
кретним електромеханічним зміцненням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Диха Максим 
Олександрович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. техн. 
ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-7046 А] 

 УДК 621.9.04 
1277. Кобельник В. Р. Підвищення ефективності процесу свердління наскріз-

них отворів регулюванням подачі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Ко-
бельник Володимир Романович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тер-
нопіль, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 140 пр. 
— [2013-6534 А] УДК 621.95 

1278. Мних І. М. Підвищення енергетичної ефективності термічної обробки 
металу шляхом удосконалення способів опалювання в камерних рециркуляційних 
печах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 
"Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Мних Ірина Миколаївна ; Дніпро-
дзержин. держ. техн. ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Дніпродзержинськ 
(Дніпропетров. обл.), 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 
[2013-7626 А] УДК 621.921 

1279. Ребот Д. П. Формування динамічних параметрів та підвищення ефективності 
вібросепараторів сипких середовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Ребот Дарія Петрівна ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 
100 пр. — [2013-7126 А] УДК 621.928.3 

1280. Слабкий А. В. Гідроімпульсний привод пристрою для радіального віб-
роточіння та подрібнення зливної стружки з вбудованим генератором імпульсів тис-
ку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Маши-
нознавство" / Слабкий Андрій Валентинович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 
2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — 
[2013-7499 А] УДК 621.91-523.3 
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1281. Янович В. П. Обґрунтування технологічних параметрів вібровідцентро-

вого дезінтегратора для виробництва фармацевтичних сумішей : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., 

мікробіол. та фармац. вир-в" / Янович Віталій Петрович ; Віниц. нац. аграр. ун-т. — 

Вінниця, 2013. — 21 с., включ обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 
100 пр. — [2013-6993 А] УДК 621.926.4:615.45 

622 Гірнича справа 

 622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування. Розвідка  

родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 

1282. Дичковський Р. О. Наукові засади синтезу технологій видобування ву-

гільних пластів у слабометаморфізованих породах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. копалин" / 

Дичковський Роман Омелянович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — 
Дніпропетровськ, 2013. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—31 (60 назв). — 120 пр. — 

[2013-6878 А] УДК 622.272.6 

На ступінь кандидата 

1283. Василишин В. Я. Підвищення працездатності різьбових з'єднань труб 

нафтового сортаменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.05.12 "Машини нафт. та газ. пром-сті" / Василишин Віталій Ярославович ; 
Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-7021 А] 

 УДК 622.24.053 

1284. Гриців В. В. Удосконалення методів прогнозування ресурсу елементів бу-

рильної колони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.05.12 "Машини нафт. та газ. пром-сті" / Гриців Василь Васильович ; Івано-Франків. 

нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-7042 А] УДК 622.24.053 

1285. Куча П. М. Обґрунтування технології й параметрів підземних гірничих 
робіт при блоковому вилуговуванні урану зі скельних руд : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. 

копалин" / Куча Петро Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т". — 

Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2013-7334 А] УДК 622.272:622.349.5 

1286. Фурдєй П. Г. Обґрунтування ресурсозберігаючих рецептур тампонажно-

закладних суспензій на основі шлакових відходів для ліквідації техногенних пустот : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.04 "Шахт. та 

підзем. буд-во" / Фурдєй Павло Глібович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", 
[Донбас. держ. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0178 А] УДК 622.273.21:622.257.1 

1287. Швець Є. М. Оптимізація вибухового подрібнення скельних порід на 

залізорудних кар'єрах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.15.03 "Відкрита розробка родовищ корис. копалин" / Швець Єгор Миколайо-

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

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-7264 А]

 УДК 622.235.5.02 
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 622.4/.6 Вентиляція, кондиціювання повітря, опалення  
та освітлення рудників. Шахтний дренаж (водовідлив).  

Осушування. Шахтний, рудниковий транспорт 

На ступінь доктора 

1288. Зайцев В. В. Наукові основи ефективного транспортування стиснутого 
природного газу морськими акваторіями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / Зайцев 
Валерій Володимирович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-
Франківськ, 2013. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (52 назви). — 100 пр. — 
[2013-6484 А] УДК 622.691 

На ступінь кандидата 

1289. Козак О. Л. Вплив корозійного середовища на інтенсивність руйнування 
труб магістральних газонафтопроводів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / Козак 
Ольга Любомирівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 
2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6542 А]
 УДК 622.692.4 

1290. Рутковський М. О. Обґрунтування і розробка методу визначення 
розрахункових навантажень барабана шахтної піднімальної машини : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Рут-
ковський Максим Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — 
Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — 
[2013-6724 А] УДК 622.673.1:621.778.27 

1291. Савула Р. С. Забезпечення працездатності магістральних газопроводів в 
процесі тривалої експлуатації у гірській місцевості : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосхо-
вища" / Савула Роман Степанович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. 
ун-т "Львів. політехніка"]. — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-7832 А] УДК 622.692.4 

 622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  
Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь кандидата 

1292. Наумов М. М. Методи контролю захисних властивостей і процедура ви-
бору протипилових респіраторів для працівників гірничих підприємств : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / 
Наумов Микола Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — 
Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2013-7385 А] УДК 622.8:622.271.3 

 623 Військова техніка 

На ступінь доктора 

1293. Гордієнко В. І. Підвищення ефективності оптико-електронних приціль-
них комплексів бронетехніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.11.07 "Оптич. прилади та системи" / Гордієнко Валентин Іванович ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Черкас. наук.-виробн. комплекс 
"Фотоприлад"]. — К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—33 (58 назв). — 
100 пр. — [2013-6431 А] УДК 623.4.052 
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624 Цивільне та промислове будівництво загалом 

 624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь кандидата 

1294. Гук Я. С. Нормування кліматичних навантажень на будівельні конст-
рукції для території Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Гук Яро-
слав Семенович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6872 А] 

 УДК 624.042(477.8) 
1295. Дубіжанський Д. І. Міцність та деформативність залізобетонних балок, 

посилених залізобетонною обоймою під навантаженням : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та спору-
ди" / Дубіжанський Дмитро Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-6473 А] 

 УДК 624.012.45 
1296. Зінкевич О. Г. Раціональне проектування каркасів малоповерхових будівель 

та надбудов з легких сталевих тонкостінних конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Зінке-
вич Оксана Григорівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". 
— Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 
— [2013-7310 А] УДК 624.014.7 

1297. Ігнатенко Є. В. Несуча здатність сталебетонних колон при статичному 
короткочасному навантаженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Ігнатенко Євгеній 
Вікторович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2013. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2013-7173 А] УДК 624.016.075 

1298. Кушнір О. М. Напружено-деформований стан залізобетонних просторових 
рамних конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Кушнір Олексій Михайлович ; Одес. 
держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (7 назв). 
— 100 пр. — [2013-7456 А] УДК 624.012.45.074.1 

1299. Лозинський Е. О. Раціональні параметри призматичних висотних будівель, 
що мінімізують вплив вітрового підпору на навколишню забудову : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та спору-
ди" / Лозинський Едуард Олександрович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка 
(Донец. обл.), 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — 
[2013-6601 А] УДК 624.042.41:69.032.22.036.1 

1300. Махінько М. М. Забезпечення довговічності великопанельних житлових бу-
динків перших масових серій при корозії арматури зв'язків : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 
Махінько Микола Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва 
та архіт.". — Дніпропетровськ, 2013. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 
100 пр. — [2013-7897 А] УДК 624.046:69.056.53 

1301. Нілова Т. О. Міцність і стійкість рамних елементів з поперечно-гофрованою 
синусоїдною стінкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Нілова Тетяна Олексіївна ; Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архіт. — К., 2013. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—23 
(11 назв). — 120 пр. — [2013-7783 А] УДК 624.014 
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1302. Петренко О. В. Міцність та деформативність комплексних конструкцій з 
несучими сталевими тонкостінними холодногнутими елементами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 
та споруди" / Петренко Олексій Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6952 А]
 УДК 624.014.2.044 

1303. Танасогло А. В. Підвищення стійкості решітки сталевих опор ліній елект-
ропередачі з одноболтовими з'єднаннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Танасогло 
Антон Володимирович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 
2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 120 пр. — [2013-6759 А]
 УДК 624.014:621.315.1 

1304. Харченко М. О. Розрахунок міцності косозігнутих залізобетонних балок 
таврового профілю з урахуванням нелінійного деформування бетону та арматури : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конст-
рукції, будівлі та споруди" / Харченко Марина Олександрівна ; Полтав. нац. техн. ун-т 
ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). 
— 150 пр. — [2013-7949 А] УДК 624.046.3.012.45.072.2 

1305. Хассеін Джухад Салман Аль-Амері. Вплив технологічної пошкодже-
ності на міцність та деформативність залізобетонних арок : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 
Хассеін Джухад Салман Аль-Амері ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2013. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2013-7541 А] 

 УДК 624.072.32.04 

 624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи. Проходка тунелів 

На ступінь кандидата 

1306. Логінова Л. О. Удосконалення методів визначення характеристик опору 
ґрунтів в основі паль з урахуванням фактору часу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Логінова Людмила 
Олександрівна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7656 А] 

 УДК 624.131.524 
1307. Мірошниченко І. В. Взаємодія набивних паль у пробитих свердловинах 

у складі стрічкових ростверків із замоклими лесовими ґрунтами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / 
Мірошниченко Ірина Володимирівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. 
— Полтава, 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — 
[2013-7936 А] УДК 624.154.1:624.131.54 

1308. Нестеренко Т. М. Ґрунтоцементні основи і фундаменти, які виготовлені 
з використанням вібрування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Нестеренко Тетяна Миколаївна ; 
Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2013. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 150 пр. — [2013-7938 А] 

 УДК 624.138.232 
1309. Ніцевич А. В. Моделювання ефекту взаємодії паль пальового поля ви-

сотних будівель за МГЕ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Ніцевич Андрій Віталійович ; Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архіт., [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 21—22 (18 назв). — 130 пр. — [2013-6653 А] УДК 624.154 
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1310. Петраш О. В. Ґрунтоцементні палі, виготовлені за бурозмішувальною 

технологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.02 

"Основи і фундаменти" / Петраш Олександр Васильович ; Полтав. нац. техн. ун-т 

ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 150 пр. — [2013-7941 А] УДК 624.154:624.138.2 

1311. Сухорученко С. К. Інженерно-геологічні умови глин нижньої крейди 

Кримського Передгір'я та їх зміни під впливом господарської діяльності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.07 "Інж. геологія" / 

Сухорученко Сергій Костянтинович ; НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. — К., 

2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). — 100 пр. — [2014-0163 А]

 УДК 624.131.22(477.75) 

 624.21/.8 Конструювання (спорудження) мостів.  

Мостові конструкції 

На ступінь кандидата 

1312. Стоянович С. В. Напружено-деформований стан збірно-монолітних по-

передньо напружених залізобетонних прогонових будов мостів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 

та споруди" / Стоянович Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., 

[Нац. транспорт. ун-т]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 120 пр. — [2013-7667 А] УДК 624.2/.8.072.2 

625 Цивільне будівництво сухопутних  

транспортних шляхів 

 625.7/.8 Автодорожнє будівництво 

На ступінь кандидата 

1313. Ахмед Таліб Мутташар Мутташар. Модифіковані асфальтобетонні су-

міші для будівництва покриттів нежорстких дорожніх одягів в кліматичних умовах 

Республіки Ірак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Ахмед Таліб Мутташар Мутташар ; Донбас. 

нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 15—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-7405 А] УДК 625.85(567) 

1314. Кіяшко Д. І. Методи обґрунтування нормативних значень показників поз-

довжньої рівності дорожніх покриттів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Кіяшко Дмитро Ігоро-

вич ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 110 пр. — [2013-6527 А] УДК 625.7.08-021.23 

 626 Гідротехніка. Гідротехнічне будівництво загалом 

На ступінь кандидата 

1315. Матус С. К. Удосконалення водорегулювання на автоматизованих осу-

шувально-зволожувальних системах з урахуванням рельєфної диференціації тери-

торії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. 

меліорації" / Матус Світлана Костянтинівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокорис-

тування. — Рівне, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. 

— [2013-6619 А] УДК 626.844:631.6 
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 628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід  

і каналізація. Освітлювальна техніка 

На ступінь доктора 

1316. Шаблій Т. О. Створення нових реагентів і технологій для захисту водойм від 

забруднення промисловими стоками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Шаблій Тетяна Олександрівна ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2014. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 

(54 назви). — 110 пр. — [2014-0078 А] УДК 628.16:628.3.034.2 

На ступінь кандидата 

1317. Садчиков О. О. Знезалізнення підземних вод на двошарових фільтрах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.04 "Водопос-

тачання, каналізація" / Садчиков Олександр Олексійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архіт. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — 

[2013-6726 А] УДК 628.16:624.131.6 

1318. Черниш Є. Ю. Утилізація осадів стічних вод сульфідогенною асоціацією 

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

21.06.01 "Екол. безпека" / Черниш Єлізавета Юріївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 

2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (18 назв). — 100 пр. — [2014-0190 А]

 УДК 628.336 

629 Машинобудування транспортних засобів.  

Транспортне машинобудування 

 629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 

1319. Волохов О. С. Поліпшення стійкості автомобілів категорії М1 у неуста-

лених режимах руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Волохов Олександр Сергійович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка", [Нац. транспорт. ун-т]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — [2013-7764 А] УДК 629.331.07 

1320. Кавешгар М. Система навігації та автоматичного керування рухом ав-

томобіля в умовах небезпек : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.11.03 "Гіроскопи та навігац. системи" / Кавешгар Маріам ; Нац. 

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

с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2013-7928 А] УДК 629.33.05 

1321. Левківський О. О. Поліпшення паливної економічності і екологічних 

показників вантажних автомобілів при використанні біодизельного палива : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ре-

монт засобів трансп." / Левківський Олександр Олександрович ; Нац. транспорт. ун-т. 

— К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (33 назви). — 100 пр. — 

[2013-6596 А] УДК 629.351.083 

1322. Марчук Р. М. Підвищення показників маневреності і стійкості руху ав-

топоїзда з універсальним напівпричепом-контейнеровозом : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Марчук 

Роман Миколайович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2013-7093 А] УДК 629.354.072 
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1323. Павлюк В. І. Покращення керованості легкового автомобіля в неустале-

ному криволінійному русі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Павлюк Василь Іванович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-7901 А] УДК 629.331.017 

1324. Проценко О. М. Підвищення рівня технічного стану автомобілів шляхом 

вибору раціональних режимів обслуговування : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 

Проценко Олена Михайлівна ; Нац. транспорт. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7245 А]

 УДК 629.33.083 

1325. Файчук М. І. Стійкість сідельних автопоїздів з урахуванням кутів вста-

новлення осей напівпричепа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Файчук Микола Іванович ; Нац. 

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

100 пр. — [2013-6396 А] УДК 629.311.08 

 629.4 Залізничний транспорт 

На ступінь доктора 

1326. Крашенінін О. С. Розвиток наукових основ визначення системи утри-

мання локомотивів при подовженні терміну експлуатації понад нормативний : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад 

залізниць та тяга поїздів" / Крашенінін Олександр Семенович ; Укр. держ. акад. 

залізн. трансп. — Х., 2013. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—35 (48 назв). — 100 пр. — 

[2013-6913 А] УДК 629.42 

1327. Тимофєєв С. С. Розвиток наукових основ підвищення ресурсу прецизій-

них деталей дизелів засобів залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 

трансп." / Тимофєєв Сергій Сергійович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2013. 

— 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (44 назви). — 100 пр. — [2013-6393 А] 

 УДК 629.4.083 

На ступінь кандидата 

1328. Груник І. С. Удосконалення системи змащення моторно-осьових під-

шипників локомотивів шляхом використання електричного поля : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць 

та тяга поїздів" / Груник Іван Степанович ; 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. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-6441 А] 

 УДК 629.4:621.89 

 629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування 

На ступінь кандидата 

1329. Репетєй В. Д. Удосконалення національної морської системи пошуку та 

рятування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.13 

"Навігація та упр. рухом" / Репетєй Володимир Дмитрович ; Одес. нац. мор. акад. — 

Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-7943 А] УДК 629.5.047(477) 
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1330. Свиридов В. І. Методика діагностичного контролю технічного стану 
насосного обладнання суднових енергетичних установок : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Сви-
ридов В'ячеслав Іванович ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конаше-
вича-Сагайдачного, [Акад. військ.-мор. сил ім. П. С. Нахімова М-ва оборони 
України]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2013-6732 А] УДК 629.5.03 

1331. Сьомін О. А. Облік критерію комфортабельності при проектуванні па-
сажирських суден внутрішнього та змішаного плавання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.08.03 "Конструювання та будування суден" / 
Сьомін Олексій Анатолійович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, 
[Одес. нац. мор. ун-т]. — Миколаїв, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(11 назв). — 110 пр. — [2013-6972 А] УДК 629.541.4.01 

1332. Шевченко В. А. Підвищення адаптивності та безвідмовності суднової 
стернової установки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Шевченко Валерій Анатолійович ; 
Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2013-7198 А] УДК 629.5.061.16 

63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове  
господарство. Мисливство. Рибне господарство 

 630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь доктора 

1333. Ландін В. П. Методологія реабілітації та збалансованого використання 
радіоактивно забруднених лісових екосистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Ландін Володимир Петрович ; Нац. 
акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — К., 2013. — 
41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (69 назв). — 100 пр. — [2013-7336 А]
 УДК 630*18 

1334. Шпарик Ю. С. Сучасний стан та лісівничо-екологічні засади сталого 
господарства в лісах Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Шпарик Юрій Степанович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України" [та ін.]. — Львів, 2013. — 40, 
[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38. — 100 пр. — [2013-6820 А] 

 УДК 630*18(292.452) 

На ступінь кандидата 

1335. Брайко В. Б. Сучасний стан та особливості рекреаційного використання 
лісопарків м. Чернігова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Брайко Володимир Борисович ; Кабінет 
Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2013-6381 А]
 УДК 630*234(477.51-25) 

1336. Гулик Г. С. Синергетика інтегрального застосування економіко-право-
вих інструментів формування системи сталого лісокористування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокорис-
тування та охорони навколиш. середовища" / Гулик Григорій Степанович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Нац. лесотехн. ун-т України". — Львів, 2013. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2013-6444 А] 

 УДК 630*6 
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1337. Карабчук Д. Ю. Диференціація та надземна фітомаса дерев ялини євро-

пейської у природних лісостанах басейну Черемошу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.02 "Лісовпорядкування і ліс. таксація" / Караб-

чук Дмитро Юрійович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України, [Нац. лісотехн. ун-т України]. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-6512 А] 

 УДК 630*52(282.247) 

1338. Козій Н. І. Вплив лісів Українських Карпат на формування схилового 

стоку води : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 

"Лісознав. і лісівництво" / Козій Наталія Ігорівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісо-

техн. ун-т України". — Львів, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2013-6545 А] 

 УДК 630*23:556.164.04](292.452:477) 

1339. Лещенко В. О. Особливості розвитку антропогенно порушених сосняків 

на південному сході Лівобережного Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Лещенко Віталій 

Олександрович ; Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України, Укр. ордена 

"Знак Пошани" НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, [Харків. 

нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва М-ва аграр. політики та продовольства України]. 

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

[2013-6924 А] УДК 630*4:582.475](477.52/.6) 

1340. Маціборук П. В. Вплив популяції бобра європейського (Castor fiber L.) 

на лісові екосистеми Українського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Маціборук Павло Вікторович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — К., 2013. — 25 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—23 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6621 А]

 УДК 630*1:599.322.3](477.41/.42) 

1341. Назаренко В. В. Лісівничо-екологічний макрокомплекс та продук-

тивність типів лісу Лісостепу Харківщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Назаренко Віталій Ва-

сильович ; Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України, Укр. ордена "Знак 

Пошани" НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, [Харків. нац. 

аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 

Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 130 пр. — [2013-6937 А]

 УДК 630*1+630*5](477.54) 

1342. Соломаха Н. Г. Інтродукція видів роду Pinus L. у Лівобережному Степу 

України та перспективи їх використання у культурі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Солома-

ха Наталія Григорівна ; Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України, Укр. 

ордена "Знак Пошани" НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. 

— Х., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (29 назв). — 100 пр. — 

[2013-6747 А] УДК 630*18 

1343. Шлапак В. В. Лісівничо-екологічні особливості відтворення сосни зви-

чайної на Притясминських пісках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Шлапак Володимир Воло-

димирович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористуван-

ня України. — К., 2013. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. 

— [2013-6819 А] УДК 630*18:582.475](477.41/.42) 
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631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

 631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь кандидата 

1344. Білоусько Н. Л. Стратегічні напрями формування техніко-технологіч-

ного забезпечення рослинництва в сільськогосподарських підприємствах : автореф. 

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

п-вами" / Білоусько Наталя Леонідівна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 130 пр. — [2014-0045 А] 

 УДК 631.17:633/635 

1345. Бондар С. В. Стан та перспективи трансформації сільських малих форм 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бондар Світлана Василівна ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т, [ДВНЗ "КНЕУ 

ім. В. Гетьмана"]. — Луганськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 110 пр. — [2013-7562 А] УДК 631.1.016 

1346. Гончар В. П. Розвиток внутрішнього контролю в системі управління 

сільськогосподарськими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гончар Віталій Пав-

лович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т 

ім. В. В. Докучаєва, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Х., 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-0050 А] УДК 631.153.5 

1347. Демедюк Л. В. Відтворення виробництва в особистих селянських госпо-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Демедюк Людмила Володимирівна ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2013. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-7570 А] 

 УДК 631.11:338.432 

1348. Домінська О. Я. Підвищення ефективності льонарства : автореф. дис. на 

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

Домінська Ольга Ярославівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). 

— 100 пр. — [2013-7427 А] УДК 631.11:633.521 

1349. Ковтунов О. В. Розвиток сільськогосподарських підприємств на основі 

формування кадрової складової інноваційного потенціалу : автореф. дис. на здобуття 

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

Олександр Васильович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. 

аграр. ун-т. — Луганськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 

110 пр. — [2013-7324 А] УДК 631.11:331.341.1 

1350. Поверляк Т. І. Фінансово-економічна стійкість сільськогосподарських 

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

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Поверляк Тетяна Ігорівна ; М-во аграр. політи-

ки та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 150 пр. — [2013-7480 А] 

 УДК 631.11 
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1351. Стільник В. В. Організаційно-економічні засади формування та ефек-

тивного розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в регіоні : 

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

та упр. п-вами" / Стільник Віта Володимирівна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Одес. нац. екон. ун-т]. — Миколаїв, 2013. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-7503 А] 

 УДК 631.115.8 

 631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь доктора 

1352. Барановський В. М. Механіко-технологічні основи розробки адаптова-

них коренезбиральних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Барановський 

Віктор Миколайович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2013. 

— 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37. — Примірник деф.: відсутні с. 9—10, 31—32. — 
110 пр. — [2013-7522 А] УДК 631.356.2 

1353. Вожик Ю. Г. Науково-технічні основи внесення твердих мінеральних 

добрив із використанням енергії стисненого повітря : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 
Вожик Юлій Григорович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

механізації та електрифікації сіл. госп-ва". — Глеваха (Київ. обл.), 2013. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (54 назви). — [2013-7690 А] УДК 631.333 

На ступінь кандидата 

1354. Банний О. О. Удосконалення конструкції і підвищення технологічної 

надійності пневмомеханічного висівного апарату з резервним дозатором для точного 

посіву просапних культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Банний Олександр Олек-

сандрович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористуван-

ня України]. — Кіровоград, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6849 А] УДК 631.331 
1355. Борхаленко Ю. О. Обґрунтування параметрів і режимів роботи пе-

ремішуючих пристроїв машин для внесення рідких добрив : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 

вир-ва" / Борхаленко Юрій Олександрович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6376 А] УДК 631.333 

1356. Гудова А. В. Оптимізація режимів роботи гвинтового кормозмішувача з 

вібраційною дією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Гудова Алла Валентинівна ; 
Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

К., 2013. — 23 с. : іл., [табл.]. — Бібліогр.: с. 17—20 (18 назв). — 100 пр. — [2013-7808 А]

 УДК 631.363.2 

1357. Дяченко Л. А. Обґрунтування параметрів і режимів вібрації корпуса 
плуга : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 

"Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Дяченко Любов Анатоліївна ; Кабінет 

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

2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—22 (33 назви). — 100 пр. — [2013-6475 А] 

 УДК 631.312.021-045.79 
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1358. Івасюк І. П. Обґрунтування параметрів технологічної системи обробітку 
ґрунту та сівби озимих культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Івасюк Ігор Пет-
рович ; Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва". — Глеваха 
(Київ. обл.), 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — 
[2013-6502 А] УДК 631.3:633"324" 

1359. Кісільов Р. В. Обґрунтування параметрів та режимів роботи робочих ор-
ганів лопатевого змішувача кормів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Кісільов 
Руслан Вікторович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2013. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-6526 А] 

 УДК 631.363.2 
1360. Лісовий І. О. Обґрунтування параметрів сошника для прямої сівби : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і 
засоби механізації с.-г. вир-ва" / Лісовий Іван Олександрович ; Кіровоград. нац. техн. 
ун-т. — Кіровоград, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 
100 пр. — [2013-6600 А] УДК 631.331:633.854.78 

1361. Лузан О. Р. Обґрунтування параметрів загортаючих робочих органів для 
прямої сівби зернових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Лузан Олена Ро-
манівна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-6604 А] 

 УДК 631.331.02:633.1 
1362. Семенюта А. М. Обґрунтування конструктивної схеми, параметрів та 

режимів роботи дискового плуга : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Семенюта Ана-
толій Миколайович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Таврійс. держ. 
агротехнол. ун-т, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 
2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2013-7875 А] 

 УДК 631.312.8 
1363. Сокол С. П. Обґрунтування конструктивних і кінематичних параметрів 

удосконаленого робочого органа для викопування коренеплодів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби ме-
ханізації с.-г. вир-ва" / Сокол Сергій Петрович ; М-во аграр. політики та продовольства 
України, Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т]. — 
Мелітополь (Запоріз. обл.), 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (26 назв). — 100 пр. — [2013-7909 А] УДК 631.356.2 

1364. Цивенкова Н. М. Обґрунтування параметрів камери газоутворення газо-
генератора, адаптованого до сировини рослинного походження : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби ме-
ханізації с.-г. вир-ва" / Цивенкова Наталія Михайлівна ; Кабінет Міністрів України, 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Житомир. нац. агроекол. ун-т 
М-ва аграр. політики і продовольства України]. — К., 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2013-7880 А] УДК 631.365:662.76 

1365. Чебанов А. Б. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів 
пневмосепаратора рушанки рицини з пиловловлюючим пристроєм : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби ме-
ханізації с.-г. вир-ва" / Чебанов Андрій Борисович ; М-во аграр. політики та продо-
вольства України, Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 
2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2013-7193 А] УДК 631.362.3 
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 631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 

1366. Бігун О. М. Взаємодія ґрунту та його структурних компонентів з воло-

гою як критерій фізичного стану чорнозему : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознав. і агрофізика" / Бігун Оксана Ми-
колаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, [Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та агро-

хімії ім. О. Н. Соколовського"]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-6358 А] УДК 631.434.52:631.432.32 

1367. Бучек П. В. Агротехнологічні прийоми біологічної мобілізації фосфору в 
рекультивованих ґрунтах південного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознав. і агрофізика" / Бучек 

Поліна Володимирівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 

100 пр. — [2013-7803 А] УДК 631.48(477.7) 
1368. Гепенко О. В. Нормування технологічного навантаження на чорнозем ти-

повий лівобережної частини Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознав. і агрофізика" / Гепенко Олек-

сандра Вікторівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. 
ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2013. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-6420 А] УДК 631.445.4:631.5](292.485:477) 

1369. Денис В. В. Структурно-функціональні фізичні властивості сірих лісових 

ґрунтів Пасмового Побужжя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.05 "Біогеографія та географія ґрунтів" / Денис Віталій Віталійо-

вич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2013-6456 А] 

 УДК 631.442.3:552.524](210.5:282.247.318) 

1370. Нецик М. В. Торфові ґрунти Малого Полісся : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.05 "Біогеографія та географія ґрунтів" / 

Нецик Марія Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-6649 А] 

 УДК 631.445.1(477.41/.42) 

 631.5 Агротехніка 

На ступінь кандидата 

1371. Демидюк М. В. Генетична обумовленість ознак продуктивності і якості 

зерна та їх значення для селекції гороху посівного : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Демидюк Мак-
сим Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства 

НААН", [Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : 

табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-6455 А] 

 УДК 631.527:635.656 
1372. Козелець Г. М. Агротехнологічні заходи підвищення продуктивності 

коріандру за підзимового та ранньовесняного строків сівби в Північному Степу 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 

"Рослинництво" / Козелець Галина Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, 
Держ. установа "Ін-т с.-г. степ. зони". — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6543 А] 

 УДК 631.53.04:635.75](251.1:477-17) 
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1373. Козіна Т. В. Удосконалення окремих елементів сортової технології ви-
рощування гірчиці білої в умовах Лісостепу західного : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Козіна Тетяна 
Вікторівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Поділ. держ. аграр.-
техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 120 пр. — [2013-6546 А] 

 УДК 631.5:633.844](292.485:477-15) 
1374. Корецький О. Є. Ефективність розміщення пшениці озимої в короткоро-

таційних сівозмінах з різними бобовими попередниками Лівобережного Лісостепу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. земле-
робство" / Корецький Олександр Євгенійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 
наук. центр "Ін-т землеробства НААН", [Полтав. держ. с.-г. дослід. станція 
ім. М. І. Вавилова Ін-ту свинарства і агропром. вир-ва НААН]. — К., 2013. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6557 А] 

 УДК 631.582:633.11"324"](292.485:477.5) 
1375. Панкова О. В. Селекційно-генетичні ефекти дії іонізуючого випромі-

нювання на ріст, розвиток та гібридизацію злакових : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Панкова Оксана 
Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, 
[Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва М-ва аграр. політики та продовольства 
України]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2013-6950 А] УДК 631.53.027.34:633.1 

 631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь кандидата 

1376. Біда П. І. Дренажно-сорбційна система на радіоактивно забруднених 
торфових ґрунтах Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Біда Петро Іванович ; Нац. ун-т вод. 
госп-ва та природокористування. — Рівне, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6359 А] УДК 631.6:631.438 

1377. Поліщук К. В. Ефективність азотфіксуючих біопрепаратів у системі 
біологічного землеробства на меліорованих землях Волинського Полісся : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / 
Поліщук Катерина Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проб-
лем і меліорації. — К., 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 
[2014-0022 А] УДК 631.6:631.461.5](477.82) 

1378. Степанюк А. А. Обґрунтування технології глибокого багатоярусного 
суцільного розпушення осушуваних мінеральних ґрунтів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Степанюк Антон 
Адамович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2013. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-6750 А] 

 УДК 631.6:631.43 

 631.8 Добрива. Внесення добрив у ґрунт. Ростові речовини 

На ступінь доктора 

1379. Циганкова В. А. Підвищення стійкості рослин до фітопатогенних ор-

ганізмів шляхом індукції процесів РНК-інтерференції за допомогою полікомпонентних 

регуляторів росту та методів генетичної інженерії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Циганкова Вікторія Ана-



   

 
205 

толіївна ; НАН України, ДУ "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", [Ін-т 

біорганіч. хімії та нафтохімії]. — К., 2013. — 44, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 36—42 (54 назви). — 160 пр. — [2013-6981 А] УДК 631.811.98 

На ступінь кандидата 

1380. Дейкун В. А. Обґрунтування параметрів робочого органа для внутрішньо-
ґрунтового внесення мінеральних добрив : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Дейкун Віктор 
Анатолійович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6452 А] УДК 631.816.33 

1381. Крук І. В. Екотоксикологічне обґрунтування застосування пестицидів 
при вирощуванні ріпаку озимого в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Крук Іван Володимирович ; Нац. акад. 
аграр. наук України, Ін-т захисту рослин. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — [2013-7226 А] 

 УДК 631.8:661.16]:633.854.79 
1382. Томницький А. В. Ефективність мінеральних добрив при вирощуванні 

нуту в умовах Південного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Томницький Анатолій Валентинович ; 
Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії 
ім. О. Н. Соколовського", [Ін-т зрошув. землеробства]. — Х., 2013. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6770 А] 

 УДК 631.8:635.657](477.7) 

 631.92/.96 Сільськогосподарська екологія. Типи насаджень.  
Оцінювання ділянки 

На ступінь доктора 

1383. Палапа Н. В. Наукове обґрунтування збалансованого розвитку сільських 
селітебних територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 
03.00.16 "Екологія" / Палапа Надія Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 
агроекології і природокористування. — К., 2013. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 34—38 (42 назви). — 100 пр. — [2013-6949 А] УДК 631.95:332.334.2 

 632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь кандидата 

1384. Шпирка О. М. Удосконалення контролю бур'янів з урахуванням гербо-
критичних періодів конкурентних відносин у ланці зерно-просапної сівозміни Право-
бережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.13 "Гербологія" / Шпирка Олександр Миколайович ; Кабінет 
Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. 
— [2013-6821 А] УДК 632.51:633.1](477.4) 

633/635 Рослинництво загалом. Рільництво. Садівництво. Городництво 

633 Рільництво. Польові культури та їхнє виробництво 

 633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 

1385. Бокун О. І. Ріст, розвиток та урожайність зерна кукурудзи залежно від ефек-

тивності заходів догляду за посівами в Північному Степу України : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Бокун Олександр 

Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, ДУ "Ін-т сіл. госп-ва степ. зони", [Ін-т зерн. 

госп-ва]. — Дніпропетровськ, 2013. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 

100 пр. — [2013-7015 А] УДК 633.15:631.53 

1386. Бурдига В. М. Формування продуктивності сорго зернового та соризу 
залежно від строку і способу сівби в умовах Лісостепу західного : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Бурдига 

Віталій Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т кормів та сіл. госп-ва 

Поділля [та ін.]. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 
100 пр. — [2013-6387 А] УДК 633.174:631.5 

1387. Дубовик О. О. Оптимізація елементів технології вирощування ячменю 

ярого в умовах північно-східного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Дубовик Ольга Олек-

сіївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Сум. нац. аграр. ун-т [та ін.]. 
— Суми, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2013-7432 А] УДК 633.16:631.53.01](477.52/.54) 

1388. Заплітний Я. Д. Добір вихідного матеріалу кукурудзи при селекції 

гібридів адаптованих до умов західного Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Заплітний Яро-

слав Дмитрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа "Ін-т сіл. госп-ва 

степ. зони", [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-6487 А] 
 УДК 633.15:631.52](292.485:477.8) 

1389. Конопльова Є. Л. Особливості формування якості зерна пшениці озимої 

залежно від агротехнічних прийомів вирощування в північному Степу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-

ництво" / Конопльова Євгенія Леонідівна ; Нац. акад. аграр. наук України, ДУ "Ін-т 
сіл. госп-ва степ. зони". — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-6908 А] 

 УДК 633.11"324":631.5](251.1-17:477) 

1390. Кравець С. С. Формування продуктивності кукурудзи залежно від ши-
рини міжрядь і гербіцидів в північному Степу України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Кравець Сергій 

Станіславович ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа "Ін-т сіл. госп-ва 

степ. зони". — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 

— 100 пр. — [2013-6568 А] УДК 633.15:631.5](251.1-17:477) 
1391. Матвієнко А. І. Продуктивність озимих зернових культур залежно від 

удосконалення сортової технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-

ництво" / Матвієнко Андрій Іванович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоре-
сурсів і природокористування України. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2013-7094 А] 

 УДК 633.11"324":631.5](292.485:477.4) 

1392. Середа І. І. Особливості вирощування пшениці озимої після гороху та 
соняшнику в умовах північного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Середа Іван Іванович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, ДУ "Ін-т сіл. госп-ва степ. зони". — Дніпропетровськ, 

2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — [2013-6738 А]

 УДК 633.11"324":631.53 
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1393. Тимофійчук О. Б. Продуктивність кукурудзи на зерно при застосуванні 

регуляторів росту в умовах Лісостепу західного : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Тимофійчук Олександр 

Богданович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Поділ. держ. аграр.-

техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2013. — 21 с, включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2013-6975 А] 

 УДК 633.15:631.559](292.485-15) 

1394. Ткаченко Л. Ю. Продуктивність сортів жита озимого залежно від тех-

нологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу Західного : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Ткаченко 

Любов Юріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства 

НААН", [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону]. — К., 2014. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2014-0031 А] 

 УДК 633.14"324":631.816](292.485:477) 

 633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини  

На ступінь кандидата 

1395. Андрієць Д. В. Управління продуктивністю сої за інтенсифікації техно-

логії вирощування у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Андрієць Дмитро 

Володимирович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокорис-

тування України. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 

130 пр. — [2013-6328 А] УДК 633.34:631.55 

1396. Бабій С. І. Вихідний матеріал для селекції бобів кормових на продук-

тивність та адаптивність у Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Бабій Сергій Івано-

вич ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН", 

[Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6336 А] УДК 633.35:631.52 

1397. Костюк О. О. Формування врожаю бобу овочевого залежно від техно-

логічних прийомів вирощування в умовах правобережного Лісостепу України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочів-

ництво" / Костюк Оксана Олександрівна ; Ін-т овочівництва і баштанництва Нац. 

акад. аграр. наук, [Вінниц. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства Ук-

раїни]. — Х., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 130 пр. — [2013-7774 А]

 УДК 633.35:631.54 

1398. Масюченко О. М. Формування продуктивності окремих бобових куль-

тур залежно від елементів технології вирощування в умовах північно-східного Лісо-

степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.01.09 "Рослинництво" / Масюченко Олеся Миколаївна ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Сум. нац. аграр. ун-т, Полтав. держ. аграр. акад. — Суми, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7349 А]

 УДК 633.35:631.5](292.485-18:477) 

 633.5 Прядильні та волокнисті рослини 

На ступінь кандидата 

1399. Арсланова Л. Е. Формування врожаю льону олійного залежно від агро-

технології вирощування в умовах степової зони Криму : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Арсланова Лейля 

Енверівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Держ. вищ. навч. закл. 

"Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т сіл. госп-ва Криму Нац. акад. аграр. наук України]. 

— Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-7404 А] УДК 633.521:631.53.04](477.76) 

 633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 

На ступінь доктора 

1400. Корнієнко С. І. Агробіологічні основи формування врожайності та якос-

ті насіння буряків цукрових, столових у Східному Лісостепу України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 

Корнієнко Сергій Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенергет. культур 

і цукр. буряків, [Ін-т овочівництва і баштанництва]. — К., 2013. — 43 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 35—40 (56 назв). — 150 пр. — [2013-7452 А] 

 УДК 633.63+635.11]631.53.01 

 633.7/.9 Інші рослини харчового і промислового використання 

На ступінь кандидата 

1401. Вишнівська Ю. С. Формування продуктивності льону олійного залежно 

від технології вирощування в умовах північного Лісостепу : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Вишнівська Юлія 

Станіславівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Держ. вищ. навч. 

закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. 

аграр. наук"]. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-7368 А] УДК 633.854.54:631.816.1 

1402. Гриб І. І. Продуктивність хмелю залежно від елементів технології виро-

щування в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Гриб Іван Іванович ; 

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

К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2013-7039 А]

 УДК 633.791:631.5](477.41/.42) 

1403. Донець А. О. Удосконалення технології вирощування ріпаку озимого в 

умовах півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Донець Андрій Олександрович ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", 

[Ін-т зрошув. землеробства Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-7428 А] 

 УДК 633.85:631.53.01](477.7) 

1404. Дрозд І. Ф. Прояв та мінливість морфологічних, біохімічних і госпо-

дарсько цінних ознак льону олійного в умовах Передкарпаття : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 

Дрозд Інеса Федорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, ДУ "Ін-т сіл. госп-ва степ. 

зони", [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Дніпропетровськ, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2013-6471 А] 

 УДК 633.854.54(477.86) 

1405. Жемчужин В. Ю. Підвищення продуктивності соняшнику при застосу-

ванні біопрепаратів та мікродобрива в умовах північно-східного Лісостепу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-
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ництво" / Жемчужин Валентин Юрійович ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Сум. нац. аграр. ун-т, Полтав. держ. аграр. акад. — Суми, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-7439 А] 

 УДК 633.854.78:631.8](477.52/.54) 

1406. Мельничук С. Л. Технологічні та екологічні особливості формування 

продуктивності ріпаку озимого в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Мель-

ничук Сергій Леонідович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і приро-

докористування України. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 140 пр. — [2013-6628 А] УДК 633.85:582.683.2](477.4) 

1407. Пасічник І. О. Наукове обґрунтування використання сучасних сортів 

хмелю в хлібопеченні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.15 "Первин. оброб. продуктів рослинництва" / Пасічник Ірина Олек-

сандрівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України, [Ін-т сіл. госп-ва Полісся НААН]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6951 А] 

 УДК 633.791:664.6 

 634 Вирощування плодів. Плодівництво 

На ступінь доктора 

1408. Баликіна О. Б. Особливості формування етномоакарокомплексу яблуне-

вих садів і система їх захисту в Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Баликіна Олена Борисівна ; Кабінет 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. — 

К., 2013. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (50 назв). — 140 пр. 

— [2013-7284 А] УДК 634.11/.12:632.7](477.75) 

 634.8 Виноградарство 

На ступінь кандидата 

1409. Волкова М. В. Акарокомплекс виноградних насаджень півдня України 

та удосконалення заходів щодо обмеження кількості рослиноїдних видів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Волкова 

Марина В'ячеславівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природо-

користування, [Нац. ін-т винограду і вина "Магарач"]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2013-7027 А] 

 УДК 634.8.047:632.937](477.7) 

 635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 

1410. Коваленко В. М. Адаптивний потенціал сортів картоплі різних селек-

ційних установ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.01.05 "Селекція і насінництво" / Коваленко Владислав Миколайович ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Сум. нац. аграр. ун-т, Полтав. держ. аграр. акад. 

— Суми, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 120 пр. — 

[2013-7448 А] УДК 635.21:631.52 

1411. Тігунова І. Є. Обґрунтування та розробка елементів технології виро-

щування цибулі-порею в умовах півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Тігунова Ірина Євгеніїв-

на ; Ін-т овочівництва і баштанництва Нац. акад. аграр. наук України, [Півд. філіал 

Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Крим. агротехнол. ун-т"]. — 

Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-7795 А]

 УДК 635.261:631.51](477.7) 

1412. Цицюра Т. В. Оптимізація технологічних прийомів вирощування редьки 

олійної на кормові цілі в умовах Лісостепу правобережного : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво" / 

Цицюра Тетяна Василівна ; 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 (21 назв). — 100 пр. 

— [2013-6982 А] УДК 635.15:631.5](292.485:477.4) 

 636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

На ступінь кандидата 

1413. Бабік Н. П. Селекційно-генетичні та біологічні особливості формування 

м'ясної продуктивності молодняку порід лімузин та волинської м'ясної в умовах Прикар-

паття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розве-

дення та селекція тварин" / Бабік Наталія Петрівна ; М-во аграр. політики та про-

довольства України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, 

[Ін-т біології тварин НААН]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). 

— 100 пр. — [2013-7406 А] УДК 636.033.082(477.86) 

 636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

1414. Пономар С. І. Стронгілоїдоз та змішена нематодозна інвазія свиней : 

(поширення, діагностика, патогенез та заходи боротьби) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Пономар Сергій Іва-

нович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (72 назви). — 100 пр. 

— [2013-6693 А] УДК 636.4.09:616.995.132-07-092 

На ступінь кандидата 

1415. Барсукова В. В. Особливості морфогенезу лімфоїдних утворень слизової 

оболонки тонкої кишки мускусних качок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Барсу-

кова Віта Володимирівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Біло-

церків. нац. аграр. ун-т, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т]. — Біла Церква (Київ. 

обл.), 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2013-7409 А]

 УДК 636.597.8.09 

1416. Бобось О. Л. Вплив стовбурових клітин на відновлювальні процеси в ор-

ганізмі тварин за експериментальної гострої ниркової недостатності : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і 

морфологія тварин" / Бобось Олександр Леонідович ; Кабінет Міністрів України, 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6855 А] 

 УДК 636.09:616.61-008.64:611.018 
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1417. Данко М. М. Кишкові кокцидіози свиней : (діагностика, патогенез, те-

рапія та профілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Данко Микола Миколайович ; Кабінет Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Львів. нац. ун-т вет. 

медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького М-ва аграр. політики та продо-

вольства України]. — К., 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-0008 А] УДК 636.4.09:616.993.19 

1418. Дахно Ю. І. Дирофіляріоз собак : (поширення, діагностика та заходи бо-

ротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 

"Паразитологія" / Дахно Юлія Іванівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоре-

сурсів і природокористування України. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-7701 А] 

 УДК 636.7.09:616.995.132-07-08 

1419. Єрошенко О. В. Білки гострої фази і маркери сполучної тканини за ре-

паративного остеогенезу та його фармакологічна корекція в собак : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.05 "Вет. хірургія" / Єрошенко 

Олександр Валентинович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Біло-

церків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-7436 А] 

 УДК 636.7.09 

1420. Заікіна Г. В. Гельмінтозно-протозойні інвазії сільськогосподарської птиці : 

(поширення, скринінг дезінваз. засобів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Заікіна Ганна Валеріївна ; Кабінет 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Нац. наук. 

центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини"]. — К., 2013. — 24 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (19 назв). — 120 пр. — [2013-6483 А] 

 УДК 636.5.09:616.995.1 

1421. Кичилюк Ю. В. Еймеріоз та ізоспороз свиней : (поширення, діагностика, 

лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 

"Паразитологія" / Кичилюк Юрій Володимирович ; Кабінет Міністрів України, Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6524 А] 

 УДК 636.4.09:616.34-008.314.4 

1422. Ковальчук Н. А. Метаболічний профіль крові та стан імунної системи у 

спортивних коней за умов фізичного навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Ковальчук Надія Антонівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7063 А] 

 УДК 636.1.09:612.1.015 

1423. Куцела Л. І. Вплив вітамінних препаратів на активність системи антиок-

сидантного захисту при гострому нітратно-нітритному токсикозі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токси-

кологія" / Куцела Лілія Ігорівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2013. 

— 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-6584 А] 

 УДК 636.09:615.9 

1424. Міластная А. Г. Порівняльна оцінка фармакологічних властивостей не-

стероїдних протизапальних препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" / Міластная 

Анастасія Григорівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. 

ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України Кабінету Міністрів України]. — Львів, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-6633 А] 

 УДК 636.09:615.3.07 

1425. Нехайчук О. В. Морфологія нирок та їх інтраорганних кровоносних су-
дин у ягнят до 22-добового віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Нехайчук Олена 

Валеріївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України, [Крим. агротехнол. ун-т]. — К., 2013. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2013-7183 А] УДК 636.32/.38.053.09:612.46 

1426. Пашкевич І. Ю. Морфологічні та функціональні зміни у собак за транс-

місивної венеричної саркоми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Пашкевич Ірина 
Юріївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2013-7112 А] УДК 636.7.09:616.974-006 

1427. Прийма О. Б. Взаємовідносини в системі "паразит-хазяїн" за токсокаро-

зу собак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 
"Паразитологія" / Прийма Оксана Богданівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біо-

технологій ім. С. З. Ґжицького М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 

К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2013-6700 А] УДК 636.7.09:616.995.1-085.284 

1428. Рєпко О. В. Метаболічний синдром при гепатодистрофії і сечокислому 

діатезі у курей яєчних кросів та його корекція : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Рєпко Олена 

Василівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. 
ун-т, [Півд. філ. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Крим. агро-

технол. ун-т"]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-6711 А] 

 УДК 636.52/.58.09:616-008.6-08 
1429. Сердюков Я. К. Морфофункціональна характеристика слизової оболон-

ки шлунка свиней та її ендокриноцитів при хронічному гастриті : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і мор-

фологія тварин" / Сердюков Ярослав Костянтинович ; Кабінет Міністрів України, 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7136 А] 

 УДК 636.4.09:616.33-002.2 

1430. Федорович В. Л. Остеодистрофія корів у місцевості, збідненій на біогенні 

мікроелементи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 
16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Федорович Віталій Леонідович ; М-во аг-

рар. політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Львів. нац. ун-т 

вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — Біла Церква (Київ. обл.), 

2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2013-7517 А]
 УДК 636.2.09:616.391 

1431. Харченко А. В. Гепатодистрофія у нетелей і корів-первісток голштин-

ської породи: патогенез, інформативні методи діагностики та профілактика : авто-
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реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і 

терапія тварин" / Харченко Андрій Вікторович ; М-во аграр. політики та продо-

вольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2013. — 

22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2013-7540 А] 
 УДК 636.234.09:616.36-008.6-092-07-084 

 636.1 Однокопиті (непарнокопиті) тварини 

На ступінь доктора 

1432. 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 Петрів-
на ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва, [Ін-т розведення і генетики 
тварин]. — Х., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — [2013-7903 А]
 УДК 636.1.082.45 

 636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь доктора 

1433. Ставецька Р. В. Методи підвищення ефективності селекції популяцій 
молочної худоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 
06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Ставецька Руслана Володимирівна ; Нац. 
акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин, [Білоцерків. нац. аграр. 
ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 
2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (40 назв). — 100 пр. — [2013-7398 А]
 УДК 636.2.082.22 

На ступінь кандидата 

1434. Савельєва М. С. Поліпшення якісних показників сперми племінних бу-
гаїв у процесі заготівлі, кріоконсервування і штучного осіменіння : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тва-
рин" / Савельєва Марина Сергіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринни-
цтва. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2013-7128 А] УДК 636.2.082.453.5:591.463.1 

 636.4 Свині 

На ступінь кандидата 

1435. Долід С. В. Інтенсивність росту поросят за використання у комбікормах 
змішанолігандного комплексу купруму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Долід 
Станіслав Васильович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. 
ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. 
— Львів, 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2013-7301 А]
 УДК 636.4.084.1 

1436. Драгулян М. В. Генетичний поліморфізм свиней (Sus scrofa domestica) 
української м'ясної та уельської порід за цито- та молекулярно-генетичними марке-
рами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.22 
"Молекуляр. генетика" / Драгулян Марія Валеріївна ; НАН України, ДУ "Ін-т харч. 
біотехнології та геноміки НАН України", [Нац. ун-т біоресурсів і природокорис-
тування України Кабінету Міністрів України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 120 пр. — [2013-7609 А] УДК 636.4.082:575.2 
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1437. Кислинська А. І. Адаптаційні та продуктивні якості свиней великої білої 
породи угорської селекції за різних поєднань в умовах Причорноморського регіону : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія 
вир-ва продуктів тваринництва" / Кислинська Алла Ігорівна ; М-во аграр. політики та 
продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2013. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-6897 А] 

 УДК 636.43.082(477.7) 
1438. Кузьменко Л. М. Використання шроту соняшника підвищеної кормової цін-

ності в комбікормах для свиней на відгодівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Кузьменко Лариса 
Михайлівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. ун-т вет. меди-
цини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Ін-т тваринництва Нац. акад. аграр. наук]. — 
Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2013-6916 А] УДК 636.4.084/.087:633.854.78 

 636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь кандидата 

1439. Боярчук С. В. Використання поживних речовин та продуктивність кур-
чат-бройлерів за різних рівнів обмінної енергії в кормі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / 
Боярчук Сергій Васильович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і при-
родокористування України. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(9 назв). — 100 пр. — [2013-6860 А] УДК 636.52/.58.033.085 

1440. Бульченко І. О. Вроджені аномалії розвитку як складова генетичного тя-
гаря сільськогосподарської птиці в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Бульченко Ігор Олександрович ; Нац. 
акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин, [Сум. нац. аграр. ун-т, 
М-во аграр. політики і продовольства України]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2013. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2013-7366 А] 

 УДК 636.5.033:575.17 
1441. Дейнеко Р. М. Перетравність корму, обмін речовин і продуктивність мо-

лодняку качок за різних рівнів цинку і марганцю в комбікормах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія 
кормів" / Дейнеко Руслан Миколайович ; М-во аграр. політики та продовольства 
України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України]. — 
Львів, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-6876 А] 

 УДК 636.597.084.52.087 

637 Продукти тваринництва і мисливства 

 637.1/.3 Молочна промисловість. Молоко.  

Кисломолочні продукти 

На ступінь кандидата 

1442. Романченко С. В. Розробка технології напою кисломолочного для дитячо-
го харчування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.04 
"Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Романченко Світлана Во-
лодимирівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. — [2013-6719 А] УДК 637.146:613.22 
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1443. Семко Т. В. Розробка ресурсоощадної технології твердого сиру з вико-

ристанням високотемпературної обробки молока : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і про-

дуктів з гідробіонтів'' / Семко Тетяна Василівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій, 

[Київ. технол. ін-т молока і м'яса Нац. акад. аграр. наук України]. — Одеса, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6736 А] 

 УДК 637.333 

 637.5 М'ясо. М'ясні харчові продукти 

На ступінь кандидата 

1444. Вербицький С. Б. Вдосконалення процесу тонкого подрібнення м'ясної 

сировини та розроблення емульситаторів роторного типу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. 

та фармац. вир-в" / Вербицький Сергій Борисович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Ін-т 

прод. ресурсів Нац. акад. аграр. наук України]. — К., 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (20 назв). — 130 пр. — [2013-7804 А] УДК 637.523.4 

1445. Пономаренко В. М. Порівняльна оцінка продуктивності та якості м'яса 

свиней миргородської і великої білої порід та гібридного молодняка : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція 

тварин" / Пономаренко Володимир Михайлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

розведення і генетики тварин. — К. ; c. Чубинське (Київ. обл.), 2013. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — [2013-7392 А] УДК 637.5'64.05 

 638 Догляд, утримання і розведення комах та інших  

членистоногих. Бджільництво. Шовківництво 

На ступінь кандидата 

1446. Адамчук Л. О. Обґрунтування класифікації квіткового пилку і комп-

лексної оцінки бджолиного обніжжя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Адамчук 

Леонора Олександрівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і приро-

докористування України. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(7 назв). — 100 пр. — [2013-6843 А] УДК 638.178.2 

 639.2/.6 Риболовство. Рибальство. Риборозведення. Рибництво.  

Розведення та промисел морських тварин і рослин 

На ступінь кандидата 

1447. Кутіщев П. С. Промислові коропові (Cyprinidae rafinesku, 1810) Дніпров-

ського лиману: сучасний стан, живлення і трофічні взаємовідносини : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Кутіщев Павло Сер-

гійович ; НАН україни, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, [Херсон. держ. 

аграр. ун-т]. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (18 назв). — 100 пр. — 

[2013-6582 А] УДК 639.21:597.551.2](282.247.32.05) 

1448. Попик І. М. Стан імунної й антиоксидантної систем організму коропа залеж-

но від рівня вітаміну А у раціоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Попик Ірина Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

біології тварин. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-7359 А] УДК 639.3.043:597.551.2:577.161.1 
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64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне  

господарство. Служба побуту 

 641/642 Продукти харчування. Приготування їжі. Страви.  

Харчування. Столовий посуд 

На ступінь кандидата 

1449. Золовська О. В. Розробка технологій молочно-рослинних десертів профілак-

тичного призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Золовська Олена Василівна ; Одес. нац. акад. 

харч. технологій. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 

100 пр. — [2013-6495 А] УДК 641.85:[637.1+635.24 

65 Організація та управління підприємствами зв'язку,  

транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа,  

рахівництво. Зв'язок з громадськістю 

656 Транспортні та поштові служби. Організація  

та управління перевезеннями 

 656.1 Дорожній (безрейковий) транспорт 

На ступінь кандидата 

1450. Ройко Ю. Я. Визначення раціональної вулично-дорожньої мережі, сфор-

мованої житловими кварталами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Ройко Юрій Ярославович ; Харків. нац. 

ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Х., 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-6716 А] УДК 656.11 

1451. Цуканов О. І. Моделі та методи раціонального використання провізних 

здатностей автотранспортних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Цуканов Олександр Івано-

вич ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 

100 пр. — [2013-6793 А] УДК 656.13.02 

 656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту.  

Залізничний рух 

На ступінь кандидата 

1452. Каньовська Д. В. Формування автоматизованої технології управління 

місцевою роботою на основі використання автономних модульних поїздів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. систе-

ми" / Каньовська Дарина Василівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-6895 А] 

 УДК 656.223.2 

1453. Рибальченко Л. І. Удосконалення технології розвезення порожнього ва-

гонопотоку на основі використання гібридних інтелектуальних систем : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. систе-

ми" / Рибальченко Лілія Ігорівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-6962 А] 

 УДК 656.223.2 
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 656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 

1454. Лисий А. О. Удосконалення методів проводки суден на каналах та фар-

ватерах в льодових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Лисий Андрій Олександрович ; Одес. 
нац. мор. акад. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-7083 А] УДК 656.61.052.54 

1455. Пильнов Д. О. Формування системи управління судновими запасами на 

підприємствах водного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пильнов Дмитро Олександ-

рович ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. 

— К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — 

[2013-7390 А] УДК 656.611.2.07 

 657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь кандидата 

1456. Белякова В. П. Аналіз та контроль кредитних відносин суб'єктів госпо-

дарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Белякова Вікторія Павлівна ; Київ. нац. торг.-
екон. ун-т. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. 

— [2013-7364 А] УДК 657.4:[336.77:334.7 

1457. Богуцька Л. Т. Облік і аналіз інвестиційної нерухомості у будівельних ор-

ганізаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз та аудит" / Богуцька Лілія Тарасівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 

Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 130 пр. — [2013-7413 А]

 УДК 657.421.1:69 

1458. Боднарчук А. В. Бухгалтерський облік та аналіз власного капіталу сіль-

ськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Боднарчук Анна Володимирів-

на ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 

2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 130 пр. — 

[2013-6366 А] УДК 657.4:631.11 
1459. Волошан І. Г. Первинний облік товарних операцій в інформаційній сис-

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Волошан Ірина Геннадіївна ; Харків. 

держ. ун-т харчування та торгівлі, [Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця]. — 

Х., 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (25 назв). — 100 пр. — [2014-0096 А]
 УДК 657.44 

1460. Дерій М. В. Облік і контроль грошово-розрахункових операцій в житло-

вому будівництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Дерій Марія Василівна ; Тернопіл. нац. екон. 
ун-т. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 

150 пр. — [2013-6459 А] УДК 657:332.83 

1461. Зарудна Н. Я. Облік і аналіз процесу постачання матеріальних ціннос-

тей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз та аудит" / Зарудна Наталія Ярославівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 

Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 150 пр. — 

[2013-6489 А] УДК 657:658.7 
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1462. Здирко Н. Г. Облік та контроль прямої державної підтримки фермер-
ських господарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Здирко Наталія Григорівна ; Нац. акад. аграр. 
наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2013. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 130 пр. — [2013-7309 А] 

 УДК 657.6:631.115 
1463. Мустеца І. В. Облік і аналіз основних засобів підприємств готельного 

господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Мустеца Ірина Василівна ; Київ. нац. торг.-
екон. ун-т. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). — 100 пр. 
— [2013-6642 А] УДК 657.421:640.4 

1464. Пігош В. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю 
вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Пігош Василь Августинович ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(30 назв). — 150 пр. — [2013-6684 А] УДК 657.1:378 

1465. Столяр Л. Г. Облік і контроль витрат виробництва та калькулювання 
собівартості лакофарбової продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Столяр Людмила Георгіїв-
на ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(23 назви). — 100 пр. — [2013-6751 А] УДК 657.6:667 

1466. Чирва А. А. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз виробничих затрат 
на хлібопекарних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Чирва Антоніна Аркадіївна ; 
Нац. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Нац. ун-т Держ. 
податк. служби України]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (23 назви). — 130 пр. — [2013-7550 А] УДК 657:664.6 

1467. Яковець Т. А. Облік і аналіз капіталу підприємств лісового господарст-
ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз та аудит" / Яковець Тетяна Аркадіївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 
Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 150 пр. — 
[2013-6840 А] УДК 657.41:630 

 658 Організація комерційних і приватних підприємств.  

Організація торгівлі 

На ступінь доктора 

1468. Маловик К. М. Розвиток наукових основ підвищення якості оцінювання 
та прогнозування ресурсних характеристик складних об'єктів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація 
та метрол. забезп." / Маловик Костянтин Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політех-
ніка", [Севастопол. нац. ун-т ядер. енергії та пром-сті М-ва енергетики і вугіл. пром-сті 
України]. — Львів, 2013. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 
(53 назви). — 150 пр. — [2013-7819 А] УДК 658.562 

1469. Мардар М. Р. Наукові основи формування та покращення споживних 
властивостей нових видів зернових продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство харч. продуктів" / Мардар 
Марина Ромиківна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, [Одес. нац. акад. харч. 
технологій]. — Х., 2013. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (72 назв). — 
1 50 пр. — [2013-7382 А] УДК 658.56:664.69 
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1470. Припотень В. Ю. Механізми управління еколого-економічною безпекою 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Припотень Володимир Юрійович ; 

Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 

(38 назв). — 150 пр. — [2013-7905 А] УДК 658.5:502.17 

На ступінь кандидата 

1471. Андреєнко Н. В. Управління розвитком переробних підприємств з вироб-

ництва харчових продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Андреєнко Неля Василівна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т, [Полтав. держ. 

аграр. акад.]. — Луганськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

110 пр. — [2013-7402 А] УДК 658.5:338.439 

1472. Віхорт Ю. В. Інноваційне забезпечення системи підготовки конкуренто-

спроможних управлінських кадрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Віхорт Юлія Воло-

димирівна ; Донец. держ. ун-т упр., [Класич. приват. ун-т]. — Донецьк, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-0093 А] 

 УДК 658.310.8 

1473. Городецька Т. Б. Підвищення результативності інноваційно-інвестицій-

ної діяльності на промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

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

Борисівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2013. — 23 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2013-7035 А] УДК 658.152 

1474. Гусаріна Н. В. Організаційні та економічні засади використання вироб-

ничого персоналу машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Наталія Вікторівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Нац. ун-т кораблебудування ім. адм. 

Макарова]. — Одеса, 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 

120 пр. — [2013-7767 А] УДК 658.51:621 

1475. Дзюба Б. П. Інформаційне забезпечення податкового планування на 

підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дзюба Борис Петрович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-6460 А] УДК 658.1:336.221 

1476. Дідух С. М. Формування та оцінка інвестиційного потенціалу під-

приємств плодоовочевої консервної промисловості України : автореф. дис. на здо-

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

Дідух Сергій Мирославович ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Одес. нац. акад. харч. 

технологій]. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2013-6879 А] УДК 658.152:664.8(477) 

1477. Заргана І. А. Механізм управління операційними фінансовими потоками 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Заргана Ірина Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т. — До-

нецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-7888 А] УДК 658.15 

1478. Заремба В. П. Організація маркетингового управління діяльністю під-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Заремба Вячеслав Павлович ; Донец. нац. ун-т еко-
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номіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6888 А]

 УДК 658.8 

1479. Іващенко А. Г. Формування системи управління виробничими процеса-

ми промислового підприємства на інноваційній основі : автореф. дис. на здобуття 

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

Алла Григорівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2013-7769 А] УДК 658.589 

1480. Ільченко В. О. Управління діяльністю інноваційно-активних машино-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ільченко Володимир Олександрович ; 

Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля, [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Дніпро-

петровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-7851 А] УДК 658.5:621 

1481. Кириченко О. С. Управління системою економічної безпеки інно-

ваційно-активних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльн." / Кириченко Оксана Сер-

гіївна ; Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки та права "Крок". — К., 2013. — 25 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (21 назва). — 100 пр. — [2013-6521 А]

 УДК 658.589 

1482. Коршунов Є. А. Планування витрат основного виду діяльності промис-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коршунов Євген Анатолійович ; Харків. 

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

100 пр. — [2013-7066 А] УДК 658.155 

1483. Кочевой М. М. Організаційно-економічний механізм управління безпеч-

ним економічним розвитком промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття 

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

Максим Миколайович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнико-

ва]. — Одеса, 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 120 пр. — 

[2013-6912 А] УДК 658.114.6:658.14/.15 

1484. Кудряшов А. І. Формування товарознавчих характеристик та розширен-

ня товарного асортименту продуктів із дикорослих ягід : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство харч. продуктів" / 

Кудряшов Андрій Ігорович ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2013. 

— 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—20 (20 назв). — 150 пр. — [2013-7379 А] 

 УДК 658.56:664.8 

1485. Лорві І. Ф. Стратегія збутової діяльності промислового підприємства на 

ринку продукції уніфікованого використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лорві Ірина Фе-

дорівна ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Луц. нац. техн. ун-т]. — Ужгород, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-7085 А] 

 УДК 658.8 

1486. Малецький А. В. Управління якістю продукції підприємств паливно-

енергетичного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Малецький Антон Вікторович ; Донец. держ. 

ун-т упр., [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7089 А] УДК 658.562:662.7 
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1487. Мєшкова Н. Л. Управління діловою активністю промислового під-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Мєшкова Наталія Львівна ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Приазов. держ. техн. ун-т", [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Маріуполь (Донец. обл.), 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7097 А]

 УДК 658.15 

1488. Мукомела-Михалець В. О. Управління діловою активністю машино-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мукомела-Михалець Вікторія Олегівна ; 

Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-7781 А] УДК 658.3:621 

1489. Ніколайчук М. В. Управління фінансовими ризиками на підприємствах 

реального сектору економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ніколайчук Марина Василівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-6943 А] УДК 658.155 

1490. Орлов В. В. Управління інноваціями у маркетинговій товарній політиці 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Орлов Володимир Володимирович ; Донец. нац. ун-т 

економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2013-7585 А]

 УДК 658.8 

1491. Пивовар А. М. Формування та використання трудового потенціалу сіль-

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

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пивовар Алла Миколаївна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6680 А]

 УДК 658.512.62:631.11 

1492. Посторонко В. М. Маркетингове оцінювання конкурентного потенціалу 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Посторонко Валерій Михайлович ; Херсон. нац. техн. 

ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-7482 А] УДК 658.8:005.332.4 

1493. Пухальська А. П. Управління об'єктами інтелектуальної власності на проми-

слових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пухальська Анастасія Павлівна ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-6703 А] УДК 658:[005:339.166.5 

1494. Сподар К. В. Удосконалення товарознавчої оцінки свіжих томатоовочів та 

формування споживних властивостей продуктів їх переробки : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство харч. продуктів" / 

Сподар Катерина Вікторівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 150 пр. — [2013-7397 А] 

 УДК 658.56:635.64 

1495. Стеців І. С. Управління витратами приватних вищих навчальних закладів 

України у сучасних умовах господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Стеців Ірина Се-

менівна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
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України, [Прикарпат. ін-т ім. М. Грушевського Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — 

Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-6971 А] УДК 658.14:378.091](477) 
1496. Струпинська Н. В. Забезпечення ефективності маркетингової діяльності 

промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Струпинська Наталія Василівна ; 
Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2014-0075 А] УДК 658.8 

1497. Тріщ Г. М. Розробка методології оцінювання процесів систем управлін-
ня якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, 
сертифікація та метрол. забезп." / Тріщ Галина Михайлівна ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2013-6977 А] УДК 658.62:005.336.3 

 66 Хiмiчна технологія. Хiмiчна промисловість  
і спорiдненi галузі 

На ступінь доктора 

1498. Севостьянов І. В. Теоретичні основи процесів та обладнання для віброудар-
ного зневоднення відходів харчових виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та 
фармац. вир-в" / Севостьянов Іван Вячеславович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Він-
ниц. нац. техн. ун-т]. — К., 2013. — 41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 33—38 
(43 назви). — 120 пр. — [2013-7789 А] УДК 66.066.068 

На ступінь кандидата 

1499. Барна І. Р. Гідродинаміка і тепломасообмін під час фільтраційного 
сушіння сировинних матеріалів виробництва шлакового гравію : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. 
технології" / Барна Ірина Романівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2013-6346 А] 

 УДК 66.047.75 
1500. Бондар О. С. Розроблення інгібіторів мікробної та кислотної корозії вуг-

лецевих сталей на основі нітрогеновмісних гетероциклічних сполук : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.14 "Хім. опір матеріалів та 
захист від корозії" / Бондар Олена Сергіївна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Кар-
пенка, [Чернігів нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Львів, 2013. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2013-7289 А] 

 УДК 66.018:620.197.3 
1501. Протопопов Р. Я. Закономірності кінетики та гідродинаміки процесу 

термічного окиснення органічних компонентів газових викидів в реакторах різного 
типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 
"Процеси та обладн. хім. технології" / Протопопов Роман Ярославович ; Нац. техн. 
ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 
100 пр. — [2013-6702 А] УДК 66.071.9.094.3-97 

1502. Сагала Т. А. Теплообмін при розморожуванні насипних матеріалів : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. тепло-
фізика та пром. теплоенергетика" / Сагала Тетяна Анатоліївна ; Одес. нац. акад. харч. 
технологій. — Одеса, 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. 
— [2013-7130 А] УДК 66.021.4.04 
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 661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь доктора 

1503. Кравченко О. В. Науково-практичні основи інтенсифікації фізико-хі-
мічних процесів та удосконалення обладнання в технологіях видобування та переробки 
вуглеводнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
05.17.08 "Процеси та обладн. хім. технології" / Кравченко Олег Вікторович ; Нац. 
техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного 
НАН України]. — Х., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (48 назв). — 
100 пр. — [2013-6569 А] УДК 661.715.09 

На ступінь кандидата 

1504. Бунько В. Я. Тепломасообмін процесів отримання та використання мі-
неральних добрив, капсульованих водною суспензією плівкоутворювача : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладн. 
хім. технології" / Бунько Василь Ярославович ; Сум. держ. ун-т, [Нац. ун-т біоре-
сурсів і природокористування України "Бережан. агротехн. ін-т"]. — Суми, 2013. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-6386 А] 

 УДК 661.152.096.5 
1505. Дячков М. В. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 

3-R-8-гідроксиметилксантинів — потенційних кардіопротекторних засобів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та 
фармакогнозія" / Дячков Михайло Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, За-
поріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(24 назви). — 100 пр. — [2013-7649 А] УДК 661.12+547.857.4 

1506. Костів І. С. Одержання естерів алкілциклогексенкарбонових кислот : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.04 "Технологія 
продуктів органіч. синтезу" / Костів Ірина Світозарівна ; Нац. ун-т "Львів. політех-
ніка". — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (28 назв). — 100 пр. 
— [2013-7327 А] УДК 661.74.095.252 

1507. Ноздрюхіна І. В. Удосконалення технології виробництва комбікормів для 
перепелів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.02 
"Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів і комбікормів, олійн. і луб'ян. культур" / 
Ноздрюхіна Інна Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 21 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 120 пр. — [2013-6654 А] 

 УДК 661.155:636.59.085.55 
1508. Сачок Р. В. Процес гранулоутворення мінерально-гумінових добрив : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси 
та обладн. хім. технології" / Сачок Роман Володимирович ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (23 назви). — 
100 пр. — [2013-7874 А] УДК 661.152.022 

 662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь кандидата 

1509. Сидорчук О. В. Розробка комплексної технології отримання біогазу із 
багатокомпонентних субстратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 03.00.20 "Біотехнологія" / Сидорчук Ольга Валеріївна ; Одес. нац. акад. 
харч. технологій, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету 
Міністрів України]. — Одеса, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(29 назв). — 100 пр. — [2013-7494 А] УДК 662.767.2.011 
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 663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова промисловість 

На ступінь кандидата 

1510. Харенко Д. О. Інтенсифікація процесів тепломасопереносу при блоко-

вому виморожуванні води з харчових розчинів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та 

фармац. вир-в" / Харенко Дмитро Олександрович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. 

— Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-6980 А] УДК 664.012.3:005.584.1 

 663.6/.8 Мінеральні води. Лікувальні води. Морозиво. Соки 

На ступінь кандидата 

1511. Вєтров Д. І. Удосконалення технології водопідготовки для приготування 

напоїв з чайної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Вєтров Дмитро Ігорович ; Одес. нац. 

акад. харч. технологій. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(24 назви). — 100 пр. — [2013-6405 А] УДК 663.63-048.78:663.8 

1512. Зубкова К. В. Розробка технології овочевих соків і напоїв з підвищеним 

вмістом y-аміномасляної кислоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.13 "Технологія консерв. і охолодж. харч. продуктів" / Зубкова 

Катерина Віталіївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2013-6498 А] УДК 663.81 

1513. Коваленко І. В. Розробка технології водопідготовки для виробництва 

напоїв для спортсменів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Коваленко Ірина Вікторівна ; 

Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (35 назв). — 100 пр. — [2013-6538 А] УДК 663.64:796-051 

 663.9 Шоколад. Какао. Кава. Чай. Тютюн 

На ступінь кандидата 

1514. Макієвська Т. Л. Кінетика комбінованих процесів виробництва екс-

трактів кави в мікрохвильовому полі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / 

Макієвська Тетяна Леонідівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7583 А] 

 УДК 663.93.061.35.086.2 

1515. Ружицька Н. В. Кінетика процесів сушіння та екстрагування при утилізації 

шламу кави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 

"Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Ружицька Наталія 

Володимирівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2013-6722 А] 

 УДК 663.933.047.3.061.3 

 664.1/.2 Цукрове виробництво. Крохмаль. Крохмалисті речовини 

На ступінь кандидата 

1516. Іващенко Н. В. Дослідження низькотемпературних режимів сушіння буря-

кового жому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 
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"Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Іващенко Наталія Вікторівна ; Нац. 

ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). 

— 100 пр. — [2013-6892 А] УДК 664.123 
1517. Ліганенко М. Г. Розробка технологій функціональних консервованих 

інгредієнтів з яблучних вичавок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.18.13 "Технологія консерв. і охолодж. харч. продуктів" / Ліганенко 
Маргарита Геннадіївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2013. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6599 А] 

 УДК 664.29.03/.05:634.42 
1518. Самілик М. М. Підвищення ефекту політермічної кристалізації сахарози 

в перемішувачах-кристалізаторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / 
Самілик Марина Михайлівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2013-7250 А] УДК 664.1.05 

 664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське  
виробництво 

На ступінь доктора 

1519. Жигунов Д. О. Розробка наукових основ і методів підвищення якості та 
розширення асортименту готової продукції на борошномельних заводах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.02 "Технологія зерн., 
боб., круп'ян. продуктів і комбікормів, олійн. і луб'ян. культур" / Жигунов Дмитро 
Олександрович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2013. — 36 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 27—32 (70 назв). — 100 пр. — [2013-7528 А] 

 УДК 664.71(477) 

На ступінь кандидата 

1520. Давидов Р. С. Удосконалення технології крупоутворення сортового поме-
лу пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.02 
"Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів і комбікормів, олійн. і луб'ян. культур" / 
Давидов Роман Сергійович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2013. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 120 пр. — [2013-6447 А] 

 УДК 664.715-11:664.761 
1521. Демічковська М. П. Технологія борошняних кулінарних виробів на ос-

нові функціональних композицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Демічковська Мирослава 
Павлівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2013-7298 А] 

 УДК 664.68.016.8 
1522. Донець А. О. Удосконалення технології підготовки зерна гречки при пе-

реробці його в крупу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.02 "Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів і комбікормів, олійн. і 
луб'ян. культур" / Донець Андрій Олександрович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — 
Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 120 пр. — [2013-6465 А]
 УДК 664.788 

1523. Іванова Г. С. Розробка технології хліба на основі зернових сумішей : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.01 "Технологія хлібопек. 
продуктів, кондит. виробів і харч. концентратів" / Іванова Ганна Станіславівна ; Одес. 
нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(28 назв). — 100 пр. — [2013-7572 А] УДК 664.661:664.641.4 
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1524. Йовбак У. С. Розроблення напівфабрикатів драглеподібної структури 

для борошняних кондитерських виробів з використанням пектиновмісної овочевої 

сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 

"Технологія хлібопек. продуктів, кондит. виробів і харч. концентратів" / Йовбак 

Уляна Сергіївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 120 пр. — [2013-7055 А] 

 УДК 664.6:664.849 

1525. Котузаки О. М. Розробка технології і рецептур бісквітних напівфаб-

рикатів на основі нехлібопекарських видів борошна : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.01 "Технологія хлібопек. продуктів, кондит. 

виробів і харч. концентратів" / Котузаки Олена Миколаївна ; Одес. нац. акад. харч. 

технологій. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 

100 пр. — [2013-7579 А] УДК 664.681:664.641.1 

1526. Мосієнко Г. А. Удосконалення режимів та будови високопродуктивних 

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

спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Мосієнко 

Гарій Анатолійович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. держ. 

аграр. ун-т, [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2013-7102 А] 

 УДК 664.74 

1527. Почеп В. А. Технологія гранулювання кормових сумішей на основі пше-

ничних висівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.02 

"Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів і комбікормів, олійн. і луб'ян. культур" / 

Почеп Володимир Анатолійович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — [2013-6699 А] 

 УДК 664.764.099.2:636.086 

1528. Цуканова О. С. Розробка технології спеціального безбілкового хліба на 

основі полісахаридів рослинного і мікробного походження : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.01 "Технологія хлібопек. продуктів, 

кондит. виробів і харч. концентратів" / Цуканова Олена Сергіївна ; Харків. держ. ун-т 

харчування та торгівлі. — Х., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 

(18 назв). — 120 пр. — [2013-7546 А] УДК 664.665.016.8 

 664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь кандидата 

1529. Богомолова В. В. Удосконалення технології рибних консервів з застосу-

ванням гідроколоїдів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів" / 

Богомолова Валерія Вікторівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України]. — Одеса, 

2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6365 А] 

 УДК 664.95:577.114 

1530. Буланша Н. А. Розробка технології ферментованих продуктів на основі 

топінамбура : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.13 

"Технологія консерв. і охолодж. харч. продуктів" / Буланша Наталя Анатоліївна ; 

Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. — [2013-7563 А] 

 УДК 664.8.039.7:635.24 
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1531. Кирильченко М. В. Розробка технології плодово-ягідних соусів з вико-

ристанням соків чорної смородини та порічок червоних : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Ки-

рильченко Марина Володимирівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Ми-

хайла Туган-Барановського, [Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і 

торгівлі"]. — Донецьк, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-6896 А] УДК 664.85:634.72 

1532. Лозовська Т. С. Розробка технології консервованих фруктово-ягідних 

сиропів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.13 

"Технологія консерв. і охолодж. харч. продуктів" / Лозовська Тетяна Сергіївна ; 

Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (27 назв). — 100 пр. — [2013-7582 А] УДК 664.857.011 

665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли 

 665.6/.7 Процеси і продукти нафтової та суміжних  

з нею галузей промисловості 

На ступінь кандидата 

1533. Репецький І. А. Селективна дезактивація зовнішньої поверхні цеолітних 

каталізаторів алкілування ізобутану бутенами : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.13 "Нафтохімія і вуглехімія" / Репецький Ігор 

Анатолійович ; НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — К., 2013. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 120 пр. — [2013-7186 А] 

 УДК 665.652.4.095.253 

666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість  

в'яжучих. Цемент і бетон 

 666.1/.29 Скляна промисловість. Емалі. Глазурі 

На ступінь кандидата 

1534. Юрченко Г. О. Технологія селективного вилучення нікелю та його спо-

лук з вторинної твердофазної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Юрченко Ганна 

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

табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2013-6830 А] 

 УДК 666.29.072 

 666.9 Промисловість в'яжучих. Бетонні  

та залізобетонні вироби 

На ступінь доктора 

1535. Любомирський М. В. Наукові основи одержання пресованих вапняно-

вапнякових матеріалів карбонізаційного твердіння : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Любомирський 

Микола Володимирович ; Донбас. нац. акад. буд-во і архіт., [Нац. акад. природоохо-

рон. та курорт. буд-ва]. — Макіївка (Донец. обл.), 2013. — 38 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—35 (45 назв). — 120 пр. — [2013-7344 А] 

 УДК 666.924:666.946.2 
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1536. Саленко Ю. С. Наукові основи створення горизонтальних бетонозмішу-

вачів примусової дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструкцій" / Саленко Юлія 

Сергіївна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук (Пол-

тав. обл.), 2013. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 30—35 (53 назви). — 

130 пр. — [2013-6966 А] УДК 666.97.052.2 

На ступінь кандидата 

1537. Максименко А. А. Сухі будівельні суміші для підлог на основі магне-

зіальних композицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Максименко Андрій Анатолійович ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропет-

ровськ, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 

100 пр. — [2013-7462 А] УДК 666.914.5 

1538. Молчанов П. О. Розроблення вібраційної касетної установки з активним 

робочим органом для формування залізобетонних виробів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і 

конструкцій" / Молчанов Петро Олександрович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла 

Остроградського, [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — Кременчук 

(Полтав. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—18 (30 назв). — 150 пр. — 

[2013-7470 А] УДК 666.97.033.16 

1539. Педь Д. С. Розроблення вібраційного обладнання для виготовлення ве-

ликогабаритних залізобетонних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конст-

рукцій" / Педь Дмитро Сергійович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроград-

ського, [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — Кременчук (Полтав. обл.), 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 150 пр. — [2013-7478 А] 

 УДК 666.9.033.16 

669 Металургія 

669.01/.09 Металургія загалом. Металознавство.  

Металургійні процеси 

На ступінь доктора 

1540. Ченцов М. О. Розвиток наукових основ і вдосконалення системи техніч-

ного обслуговування і ремонтів механічного обладнання металургійних цехів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.08 "Машини для 

металург. вир-ва" / Ченцов Микола Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. 

нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2013. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 

(50 назв). — 100 пр. — [2013-6400 А] УДК 669.02 

На ступінь кандидата 

1541. Дацько Ю. М. Розвиток методів осаджувального розкислення розплаву для 

одержання монокристалів йодиду цезію з покращеними сцинтиляційними параметрами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріало-

знавство" / Дацько Юрій Миколайович ; НАН України, Ін-т монокристалів, [Ін-т сцинти-

ляц. матеріалів]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 

100 пр. — [2013-7702 А] УДК 669.017.094.6:548.55 
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1542. Кононенко Г. А. Закономірності впливу гарячої пластичної деформації і 
термічної обробки литої доевтектоїдної сталі на структуру і механічні властивості 
залізничних коліс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.16.01 "Металознав. та терміч. оброб. металів" / Кононенко Ганна Андріївна ; 
Ін-т чор. металургії ім. З. І. Некрасова НАН України. — Дніпропетровськ, 2013. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 130 пр. — [2013-6554 А] 

 УДК 669.017:621.771.29:625.144 

 669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь кандидата 

1543. Биков Л. В. Підвищення ефективності роботи доменної печі та газоди-
намічних параметрів при завантаженні лотковим безконусним пристроєм : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і 
кольор. металів та спец. сплавів" / Биков Леонід Всеволодович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Запоріз. обл.), 2013. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-6854 А] УДК 669.162.2 

1544. Широков О. В. Встановлення закономірностей впливу розплавів міді та 
свинцю на фізико-механічні властивості нержавних сталей високої міцності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 
Широков Олексій Володимирович ; Луц. нац. техн. ун-т, Укр. акад. друкарства. — 
Львів, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 
100 пр. — [2013-6818 А] УДК 669.15:539.56 

 669.2/.8 Кольорова металургія. Кольорові метали та їхні сплави 

На ступінь кандидата 

1545. Демидчук Л. Б. Силіційорганічні покриття для високотемпературного 
захисту залізобетону на основі наповненого поліметилфенілсилоксану : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. 
неметал. матеріалів" / Демидчук Людмила Богданівна ; Нац. ун-т "Львів. політех-
ніка", [Львів. комерц. акад. Центр. спілки спожив. т-в України (Укоопспілка)]. — 
Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — [2013-6454 А] 

 УДК 669.782:[667.637.232:666.982 
1546. Реков Ю. В. Удосконалення мікрометалургійного процесу вирощування 

кремнієвих прутків-підкладок для виробництва полікристалічного кремнію : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. 
і кольор. металів та спец. сплавів" / Реков Юрій Васильович ; НАН України, Фіз.-
технол. ін-т металів та сплавів, [Запоріз. держ. індустр. акад.]. — К., 2013. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (23 назви). — 130 пр. — [2013-7638 А] 

 УДК 669.782.05 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі  

промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію 

 675 Шкіряна промисловість  

(у тому числі виробництво хутра і штучної шкіри) 

На ступінь кандидата 

1547. Майстренко Л. А. Розробка технологій виробництва шкіри з викорис-

танням полімерних матеріалів на основі малеїнової та акрилової кислот : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.18 "Технологія взуття, 

шкір. виробів і хутра" / Майстренко Леся Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т технологій та 

дизайну. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (29 назв). — 100 пр. — 

[2013-7727 А] УДК 675.024.043.3 

 677 Текстильна промисловість 

На ступінь доктора 

1548. Сарібєкова Ю. Г. Наукові основи модифікації вовняних волокон із за-

стосуванням електророзрядної нелінійної об'ємної кавітації : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, 

швейн. і трикотаж. виробів" / Сарібєкова Юлія Георгіївна ; Київ. нац. ун-т технологій 

та дизайну, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — К., 2013. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 35—44 (69 назв). — 120 пр. — [2013-7489 А] 

 УДК 677.31.021.15:537.528 

На ступінь кандидата 

1549. Барилко С. В. Розробка ультразвукового методу технологічного контро-

лю поверхневої щільності тканин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. 

виробів" / Барилко Сергій Віталійович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 

2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (9 назв). — 100 пр. — [2013-6345 А]

 УДК 677.017 

1550. Кобищан Г. Д. Товарознавча оцінка властивостей платтяних лляних тка-

нин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.08 "То-

варознав. непрод. товарів" / Кобищан Ганна Дмитрівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

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

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2013-7220 А] 

 УДК 677.11.074.01 

 678 Промисловість високомолекулярних речовин.  

Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 

1551. Бабич І. В. Синтез, структура та властивості полімерів на основі цикло-

декстрину та його похідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Бабич Ігор Вікторович ; 

НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-6334 А] 

 УДК 678.01 

1552. Сірик О. М. Синтез і властивості модифікованих компатибілізаторів на 

основі кополімерів етилену з вінілацетатом, олігомерів рослинних олій, низькомоле-

кулярного каучуку та композитів з їх використанням : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / 

Сірик Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2013-6742 А]

 УДК 678.762.049.4.046.7 
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 679.8/.9 Технологія обробки каменю та інших  

природних матеріалів 

На ступінь кандидата 

1553. Бараннік С. В. Вплив нестаціонарних умов кристалізації на формування 
домішкової смугастості в сапфірі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Бараннік Сергій Віталійович ; НАН 
України, Ін-т монокристалів, [Ін-т сцинтиляц. матеріалів]. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-7164 А] УДК 679.822 

 681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування  
і регулювання. Високі технології. Смарт-технології 

На ступінь доктора 

1554. Качур С. О. Автоматизація процесів керування реакторними установка-
ми на основі мереж Петрі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Качур Світлана Олександрів-
на ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Севастопол. нац. ун-т ядер. енергії та пром-сті 
М-ва енергетики та вугіл. пром-сті України]. — Х., 2013. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 34—36 (33 назви). — 100 пр. — [2013-7059 А] УДК 681.5:621.039.56 

На ступінь кандидата 

1555. Альмадхоун Самер Мохамед Махмуд. Методи пошуку помилок проек-
тування в моделях цифрових пристроїв на мовах опису апаратури : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації 
проектув. робіт" / Альмадхоун Самер Мохамед Махмуд ; Харків. нац. ун-т радіоелект-
роніки. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2013-6325 А] УДК 681.518.54 

1556. Альчаков В. В. Керування морськими рухливими платформами збору 
даних при профільних вимірах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.03 "Системи та процеси керування" / Альчаков Василь Вікторо-
вич ; Севастопол. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2013-7401 А] 

 УДК 681.51:556.08(26) 
1557. Андрусенко О. О. Моделі і засоби автоматизації процесів керування ви-

робництвом електричних детонаторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Андрусенко Олек-
сандр Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Сум. держ. ун-т]. — 
Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — [2013-6846 А]
 УДК 681.58 

1558. Балабанов О. М. Застосування методів лінійної редукції матричного 
алгебраїчного рівняння Ріккатті в задачах оптимізації систем керування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи та процеси 
керування" / Балабанов Олексій Миколайович ; Севастопол. нац. техн. ун-т. — Се-
вастополь, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2013-7408 А] УДК 681.51:519.62 

1559. Безугла Г. Є. Управління та ідентифікація для нелінійних динамічних систем 
прискореним методом кінцевого стану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи та процеси керування" / Безугла Ганна Євгенівна ; 
Севастопол. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2013-6350 А] УДК 681.511.46 
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1560. Гуменний П. В. Методи побудови спецпроцесорів на основі вертикаль-

но-інформаційної технології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Гуменний Петро Воло-

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

с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2013-7297 А] УДК 681.5 

1561. Дудник А. О. Автоматизоване керування процесом вирощування томатів у 

теплицях з прогнозуванням зовнішніх природних збурень : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 

Дудник Алла Олексіївна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Нац. ун-т біоресурсів і природоко-

ристування України]. — К., 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 

130 пр. — [2014-0109 А] УДК 681.5:[631.53:635.64 

1562. Жаміль Абєдальрахім Жаміль Альсаяйде. Автоматичний контроль 

технологічних параметрів магнітозбагачувальних фабрик за сигналами індукції маг-

нітних полів сепараторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Жаміль Абєдальрахім Жаміль 

Альсаяйде ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 120 пр. — [2013-7437 А] 

 УДК 681.5:[622.778:622.34 

1563. Жученко О. А. Автоматизація процесів керування екструзією полімер-

них матеріалів в умовах зміни режимів функціонування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керуван-

ня" / Жученко Олексій Анатолійович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 110 пр. — [2013-7213 А] УДК 681.51:678.027.3 

1564. Заїка В. І. Автоматизоване управління відділенням дефекосатурації 

цукрового заводу на основі принципів нелінійної динаміки : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керуван-

ня" / Заїка Володимир Іванович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-7307 А] 

 УДК 681.5 

1565. Кулинич Е. М. Підвищення ефективності автоматизації процесів ке-

рування технологічними комплексами приготування газобетону : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів 

керування" / Кулинич Едуард Михайлович ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Запоріз. нац. 

техн. ун-т]. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2013-6578 А] УДК 681.513.7:691.327.332 

1566. Маринич І. А. Адаптивне керування дробильним комплексом на базі 

моделі з розподіленими параметрами процесу скорочення крупності руди : автореф. 

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

процесів керування" / Маринич Іван Анатолійович ; ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — 

Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 

— 100 пр. — [2013-7090 А] УДК 681.513.6 

1567. Поливода О. В. Оптимізація оперативного керування вологозабезпечен-

ням в іригаційній системі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Поливода Оксана Валеріївна ; 

Херсон нац. техн. ун-т. — Херсон, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(18 назв). — 100 пр. — [2013-6691 А] 

 УДК 681.51:631.67 
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1568. Проказа О. І. Автоматизоване керування процесом нейтралізації у вироб-

ництві аміачної селітри за принципами реологічних переходів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів ке-

рування" / Проказа Олена Іванівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 

Луганськ, 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (28 назв). — 100 пр. — [2013-7871 А]

 УДК 681.51:661.525 

1569. Токарев Д. О. Управління нелінійними гібридними системами з викорис-

танням еталонних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.03 "Системи та процеси керування" / Токарев Денис Олександрович ; 

Севастопол. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-6767 А] УДК 681.511.4 

1570. Червоненко П. П. Автоматизована система керування повітророзділь-

ними установками середнього тиску : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Червоненко Петро 

Петрович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2013-6797 А] УДК 681.51:621.593 

 685 Виробництво шорно-сідельних та інших виробів зі шкіри.  

Взуттєве виробництво. Виробництво туристичного  

та спортивного інвентарю 

На ступінь кандидата 

1571. Гілевіч Ю. В. Розробка спеціального взуття для захисту від [дії] елект-

ростатичних зарядів та полів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. виробів і хутра" / Гілевіч Юлія 

Володимирівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2013. — 21 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — [2013-7694 А] УДК 685.345.02 

1572. Мурженко В. С. Удосконалення методу автоматизованого проектування 

схем розкрою рулонних матеріалів для групових деталей взуття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. 

виробів і хутра" / Мурженко Владислав Сергійович ; Київ. нац. ун-т технологій та 

дизайну. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-6641 А] УДК 685.34.024 

 687 Швейна промисловість 

На ступінь кандидата 

1573. Давиденко Н. І. Удосконалення конструкторсько-технологічної підго-

товки виробництва спеціального захисного одягу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і 

трикотаж. виробів" / Давиденко Наталія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т технологій та 

дизайну. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 120 пр. — 

[2013-7700 А] УДК 687.17.02 

1574. Ніколаєва Т. І. Удосконалення методу художнього конструювання ди-

тячого одягу на основі біонічних принципів формоутворення : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, 

швейн. і трикотаж. виробів" / Ніколаєва Тетяна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т технологій 

та дизайну. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 

120 пр. — [2013-7237 А] УДК 687.13.01-026.8 
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69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

Будівельно-монтажні роботи 

 69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь кандидата 

1575. Мартиш О. О. Удосконалення методів планування і управління, що забез-

печують заданий рівень організаційно-технологічної надійності будівництва : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. 

пром. та цивіл. буд-ва" / Мартиш Олександр Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 2013. — 17 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2013-7463 А] 

 УДК 69.05 

 691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 

1576. Котів Р. М. Декоративні багатокомпонентні цементи та модифіковані 

будівельні штукатурні розчини на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Котів Роман Михай-

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

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-6911 А] УДК 691.3:666.971 

1577. Тельянов В. О. Сухі будівельні суміші на основі комплексних в'яжучих з 

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

05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Тельянов Віктор Олександрович ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7509 А] 

 УДК 691.553 

 693 Будівельні роботи загалом. Кам'яні та бетонні  

роботи. Асфальтування 

На ступінь кандидата 

1578. Клименко М. О. Обґрунтування раціональних параметрів гравітаційних бе-

тонозмішувачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.02 

"Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструкцій" / Клименко Микола Олександрович ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-7062 А] УДК 693.542.52 

 699.8 Заходи із захисту будівель і споруд.  

Протиаварійні заходи 

На ступінь доктора 

1579. Мар'єнков М. Г. Експериментально-теоретичні методи оцінки сейс-

мостійкості будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Мар'єнков Микола Григо-

рович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт., [Держ. п-во "Держ. НДІ буд. конструкцій" 

М-ва регіон. розв. та буд-ва України]. — Одеса, 2013. — 37 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (48 назв). — 100 пр. — [2013-7347 А] 

 УДК 699.841 
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7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

 71 Планування у межах адміністративно-територіальних  

одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях.  

Ландшафти, парки. Сади 

На ступінь доктора 

1580. Плешкановська А. М. Методологія комплексної реконструкції міста : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.20 "Містобу-
дування та терит. планув." / Плешкановська Алла Михайлівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва 
і архіт. — К., 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—37. — 150 пр. — [2013-7116 А]
 УДК 711.4:711.168 

1581. Сингаївська О. І. Інформаційне забезпечення процесів управління роз-
витком містобудівних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.23.20 "Містобудування та терит. планув." / Сингаївська Олександра 
Іванівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. — К., 2013. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—30 
(31 назва). — 150 пр. — [2013-7138 А] УДК 711:004.9 

На ступінь кандидата 

1582. Бірюк С. П. Методичні основи реконструкції міських промислових те-
риторій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.20 
"Містобудування та терит. планув." / Бірюк Світлана Павлівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архіт. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22. — 140 пр. — [2013-7014 А]
 УДК 711.554 

1583. Зубричев О. С. Принципи ландшафтної та архітектурно-планувальної 
організації рекреаційно-розважальних парків : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Зубри-
чев Олександр Сергійович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт., [Полтав. нац. техн. ун-т 
ім. Юрія Кондратюка]. — Макіївка (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 130 пр. — [2013-7612 А] УДК 712.253:725.1:78/79 

1584. Мємєтова Р. Ш. Ландшафтне планування мікрорайонів компактного 
проживання кримськотатарського населення Криму : (на прикл. м. Сімферополь) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конст-
руктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Мємєтова Рєйана Шевкетів-
на ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — 
Львів, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2013-7233 А] УДК 712.2(477.75=512.19) 

1585. Огоньок В. О. Архітектурно-планувальна реорганізація та розвиток 
соціальної інфраструктури сільських поселень в умовах інтенсивних трансформацій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., 
реставрація пам'яток архіт." / Огоньок Вікторія Олегівна ; Нац. ун-т "Львів. політех-
ніка". — Львів, 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2013-6656 А] УДК 711.438 

1586. Яковенко К. А. Містобудівні принципи і методи формування магіст-
ральної вулично-дорожньої мережі в умовах зростання рівня автомобілізації : (на 
прикл. м. Донецьк) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.20 "Містобудування та терит. планув." / Яковенко Костянтин 
Анатолійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2013-6839 А] УДК 711.73(477.62-25) 
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 72 Архітектура 

На ступінь доктора 

1587. Височин І. А. Композиційна організація просторової системи щодобової 
міграції у мегаполісі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра архіт. : [спец.] 
18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Височин Іван Андрійович ; 
Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт., [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та про-
довольства України]. — Х., 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (47 назв) та в 
підрядк. прим. — 130 пр. — [2013-6407 А] УДК 72.01 

1588. Івашко Ю. В. Основи стилеутворення модерну в архітектурі України 
(кінець ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра архіт. : 
[спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Івашко Юлія Вадимів-
на ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—35 
(68 назв). — 130 пр. — [2013-6503 А] УДК 72.035.93(477)"189/191" 

1589. Кащенко О. В. Формоутворення в дизайні та архітектурі на основі моде-
лювання біопрототипів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.01.03 "Техн. естетика" / Кащенко Олександр Володимирович ; Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (57 назв). — 
100 пр. — [2013-7217 А] УДК 72.012-021.54 

1590. Ремізова О. І. Логічні структури композиційної мови архітектури : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., рес-
таврація пам'яток архіт." / Ремізова Олена Ігорівна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва 
та архіт. — Х., 2013. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (41 назва) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2013-6710 А] УДК 72.01 

1591. Шебек Н. М. Теоретичні основи гармонізації архітектурного середо-
вища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія 
архіт., реставрація пам'яток архіт." / Шебек Надія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва 
і архіт. — К., 2013. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (42 назви). 
— 130 пр. — [2013-6986 А] УДК 72.01 

На ступінь кандидата 

1592. Бородай А. С. Принципи функціонально-планувальної організації спор-
тивних комплексів для біатлону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель та споруд" / Бородай Артем Сергійович ; 
Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт., [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — 
Макіївка (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2013-6374 А] УДК 725.893:796.3 

1593. Бородай Д. С. Принципи функціонально-планувальної організації спор-
тивно-туристичних готелів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : 
[спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель та споруд" / Бородай Дмитро Сергійович ; Донбас. 
нац. акад. буд-ва і архіт., [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — Макіївка 
(Донец. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2013-6375 А] УДК 728.51 

1594. Дерябіна О. О. Авангардні концепції формоутворення в архітектурі 
клубів Харкова 1920—1930-х рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Дерябіна Ольга 
Олексіївна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2013-6877 А] УДК 728.4.012.036(477.54-25)"1920/1930" 

1595. Дорохіна Г. І. Архітектурно-планувальна організація фізкультурно-

оздоровчих закладів для людей з обмеженими фізичними можливостями : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель та спо-

руд" / Дорохіна Ганна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. — К., 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 130 пр. — [2013-6468 А] 

 УДК 725.85-056.26 
1596. Коломєйцев А. В. Принципи локальності та універсальності в архітек-

турі міста : (на прикл. Центр. Європи) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Коломєйцев 
Антон Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 16 с., [3] с. 
табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2013-6551 А] 

 УДК 72.01-027.243:711.4](4-191.2) 
1597. Комаров К. О. Принципи архітектурної організації внутрішніх транзит-

них просторів з урахуванням особливостей незорового сприйняття : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. архіт. : спец. 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація 
пам'яток архіт." / Комаров Кирило Олександрович ; М-во культури України, Нац. 
акад. образотвор. мистецтва і архіт. — К., 2013. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(10 назв). — 130 пр. — [2013-7221 А] УДК 721.05-056.262 

1598. Петровська Ю. Р. Взаємозв'язок архітектури і мистецтва в розвитку 
Львівської архітектурної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Петровська 
Юліана Романівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 21, [4] с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2013-6679 А] УДК 72.03(477.83) 

1599. Руденко Т. В. Принципи архітектурно-планувальної організації підприємств 
харчової промисловості : (на прикл. вироб. будівель молокозаводів) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель та споруд" / 
Руденко Тарас Вікторович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт., [Полтав. нац. техн. ун-т 
ім. Юрія Кондратюка]. — Макіївка (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 130 пр. — [2013-7640 А] УДК 725.1:637.1 

1600. Фоменко О. В. Принципи формування архітектурного середовища при-
дорожніх туристичних комплексів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Фомен-
ко Оксана Віталіївна ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт., [Харків. нац. ун-т міськ. 
госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Макіївка (Донец. обл.), 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2014-0175 А] УДК 725.75(477) 

1601. Ященко О. Ф. Принципи стильового розвитку архітектури православних 
храмів Чернігівщини (ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / 
Ященко Олексій Федорович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 150 пр. — [2013-7280 А] 

 УДК 726.71.03(477.51)"№18/19" 

 78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь кандидата 

1602. Бобечко О. Ю. Бандурне мистецтво ХХ століття в контексті процесів фе-

мінізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 

"Муз. мистецтво" / Бобечко Оксана Юріївна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. 

акад. ім. М. В. Лисенка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника"]. — Львів, 
2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2013-7644 А] 

 УДК 780.8:780.614.13-055.2 
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1603. Григоренко С. В. Типологічні аспекти жанру фортепіанного етюду 

(першої половини ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-

тецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Григоренко Сергій Валерійович ; М-во 

культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2013-7040 А] УДК 780.8:780.616.432 

1604. Добрянська Л. О. Розвиток музичної фольклористики у Львівській дер-

жавній консерваторії (1939—1969 років) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Добрянська Ліна Олександ-

рівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 

2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (16 назв). — 100 пр. — [2013-7048 А] 

 УДК 78.03(477.83-25) 

1605. Єфремова І. В. Російський бал і його відтворення в музичному мистецтві 

ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 

"Муз. мистецтво" / Єфремова Ірина Володимирівна ; Харків. нац. ун-т мистецтв 

ім. І. П. Котляревського. — Х., 2013. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв). — 

100 пр. — [2013-6478 А] УДК 78.04:793.38(47+57)]"18" 

1606. Жаркіх Т. В. "Poemes pour mi" як втілення творчого універсуму О. Мес-

сіана : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 

"Муз. мистецтво" / Жаркіх Тетяна Василівна ; Харків. нац. ун-т мистецтв 

ім. І. П. Котляревського. — Х., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — 

[2013-7709 А] УДК 78.071.1(44) 

1607. Золотарьова Н. С. Reminiscences Ф. Ліста: теорія жанру : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 

Золотарьова Наталя Сергіївна ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. 

— Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 150 пр. — [2013-6496 А] 

 УДК 78.071.1(436)(092) 

1608. Кулиняк М. А. Виконавська творчість Олега Криси в соціокультурному 

контексті сучасності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Кулиняк Михайло Андрійович ; М-во культури 

України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, [Львів. нац. муз. акад. 

ім. М. В. Лисенка]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 

[2013-6579 А] УДК 780.614.331.071.2(73)(092) 

1609. Кущ Є. В. Електромузичний інструментарій як еволюційний фактор му-

зичної культури ХХ — початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Кущ Євген Ва-

димович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — 

К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—18 (36 назв). — 100 пр. — [2013-7654 А] 

 УДК 780.653"19/20" 

1610. Леонтьєва Н. І. Імпресіоністська мова етюдів К. Дебюссі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 

Леонтьєва Наталія Іванівна ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — 

Х., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв). — 100 пр. — [2013-7655 А] 

 УДК 780.8:780.616.433](44) 

1611. Лукашенко Л. В. Традиційна вокально-обрядова культура Північного Під-

ляшшя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 

"Муз. мистецтво" / Лукашенко Лариса Валентинівна ; М-во культури України, Львів. 

нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-6605 А] УДК 784.4:398.8](438.15) 
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1612. Морозова Я. В. Спектр традицій в скрипковій творчості Пауля Хіндеміта 

в контексті стильових тенденцій першої половини ХХ століття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Мо-

розова Янжима Володимирівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України 

ім. П. І. Чайковського. — К., 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — 

[2013-7780 А] УДК 780.8:780.614.331](430) 

1613. Обух Л. В. Провідні тенденції української музичної освіти західної 

діаспори (початок ХХ — ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Обух Людмила Ва-

силівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, [ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2013-7661 А] 

 УДК 37.02:78](477) 

1614. Пилатюк Н. І. Психологічні та соціальні аспекти похідних жанрів у му-

зиці : (на прикл. укр. скрипк. пер. другої половини ХХ — початку ХХІ ст.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мис-

тецтво" / Пилатюк Назарій Ігоревич ; М-во культури України, Харків. держ. ун-т 

мистецтв ім. І. П. Котляревського, [Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка]. — Х., 

2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2013-7113 А] 

 УДК 781.1.08:780.614.331](477)"19/20" 

1615. Садовникова Д. В. М. Лисенко і "Київська Громада" в контексті націо-

нально-культурного відродження України другої половини ХІХ — початку ХХ ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія 

та історія культури" / Садовникова Дар'я Володимирівна ; М-во культури України, 

Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2013. — 16, [1] с. — Бібліогр.: 

с. 15 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-6725 А] 

 УДК 78.071.1.03(477)"18/19" 

1616. Семікозов А. А. Мандоліна у західноєвропейській музичній культурі 

XVIII століття в аспекті взаємодії оперної та інструментальної музики : (на прикл. 

концертів А. Вівальді та Дж. Паїзієлло) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Семікозов Анатолій Ана-

толійович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. 

— К., 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2014-0026 А] 

 УДК 789.614.11.072(4-15)"17" 

1617. Сербіна Н. В. Українська пізня традиційна лірика: шляхи формування та ета-

пи еволюції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 

"Муз. мистецтво" / Сербіна Наталія Василівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. 

України ім. П. І. Чайковського. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. 

— [2013-7492 А] УДК 781.7:784](477)"187/193" 

1618. Ткаченко В. М. Універсалізм і специфіка музичного мислення у стилях 

гітарної творчості 1880 — 1990 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Ткаченко Вікторія Миколаївна ; 

Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13 (5 назв). — 110 пр. — [2013-7152 А] 

 УДК 78.03:780.8:780.614.131]"1880/1990" 

1619. Федорків О. П. Динаміка професіоналізації української музичної освіти 

в Галичині першої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Федорків Оксана 
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Петрівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, [ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2014-0172 А] УДК 37.016:78(477.83/.86) 

1620. Фоміна Н. П. Прагматика присвяти в творчості Сергія Прокоф'єва : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 

мистецтво" / Фоміна Наталія Павлівна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т 

мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(7 назв). — 100 пр. — [2014-0176 А] УДК 78.071.1.03(470)"19" 

1621. Царук С. М. Діяльність Олександра Мишуги в контексті розвитку вокально-

го мистецтва кінця ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Царук Світлана 

Миколаївна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — 

Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2013-6790 А] 

 УДК 784.071(477)"18/19"(092) 

1622. Шубіна О. М. Композиторська інтерпретація сюжетів А. П. Чехова в су-

часній українській опері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Шубіна Ольга Миколаївна ; Харків. нац. ун-т 

мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(7 назв). — 100 пр. — [2013-7676 А] УДК 78.071.1:792.54](477) 

 791 Кінематографія. Кіномистецтво. Кінофільми 

На ступінь кандидата 

1623. Самойленко Т. І. Український кінематограф 1920-х — 1930-х років : 

(сусп.-політ. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Самойленко Тетяна Іванівна ; Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-0025 А] УДК 791.32(477)"192/193" 

 792 Театр. Сценічне мистецтво. Драматичні вистави 

На ступінь кандидата 

1624. Ільєнко І. М. Художній простір європейського балетного театру XVII—

ХХ століть: музично-хореографічні взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Ільєнко 

Ірина Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і 

мистецтв. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — 

[2013-7653 А] УДК 792.82"16/19" 

1625. Таміліна І. Є. Київський оперний театр у 80-і роки XIX століття: антрепре-

нери, репертуар, трупа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Таміліна Ілона Євгенівна ; М-во культури 

України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2013. — 17 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 15 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-7505 А] 

 УДК 792.54(477-25)"18" 

 796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 

1626. Рибак О. Ю. Теоретико-методичні засади безпеки змагальної діяльності 

в автомобільному спорті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. 
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виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Рибак Олег Юрійо-

вич ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—37 (42 назв). — 100 пр. — [2013-6713 А] УДК 796.71.093-049.5 

На ступінь кандидата 

1627. Базилюк Т. А. Інноваційна технологія аквафітнесу з елементами баскет-

болу в фізичному вихованні студенток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 

різних груп населення" / Базилюк Тетяна Антонівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і 

спорту України. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. 

— [2013-7643 А] УДК 797.259.02 

1628. Булгаков О. І. Формування фізичної культури особистості учнів засоба-

ми фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 

культура, фіз. виховання різних груп населення" / Булгаков Олексій Ігорович ; Хар-

ків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 100 пр. — [2013-7843 А] УДК 796.011.3-057.874 

1629. Ванюк Д. В. Шляхи підвищення фізичної підготовленості волейболісток 

високої кваліфікації у змагальному періоді річного циклу підготовки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Ванюк Дар'я Валеріївна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. куль-

тури та спорту, [Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-7018 А] УДК 796.325.015.6 

1630. Ванюк О. І. Оптимізація функціональної підготовленості волейболісток 

18—22 років у змагальному періоді річного циклу підготовки з використанням 

відновлювальних заходів антиоксидантної спрямованості : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Ванюк Олександр Іванович ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту, 

[Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. 

— 100 пр. — [2013-7019 А] УДК 796.325.015.6 

1631. Галімський В. О. Корекція фізичної підготовленості каратистів на етапі 

попередньої базової підготовки на основі модельних характеристик : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Галімський Володимир Олександрович ; Харків. держ. акад. 

фіз. культури, [Нац. авіац. ун-т]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(7 назв). — 100 пр. — [2013-7566 А] УДК 796.853.26.015.14 

1632. Гуска М. Б. Підвищення спеціальної фізичної працездатності та функціо-

нального стану висококваліфікованих єдиноборців у процесі річної підготовки : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 

24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Гуска Михайло Богданович ; Харків. держ. акад. 

фіз. культури, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-7526 А] 

 УДК 796.85.015.134 

1633. Дутчак Ю. В. Особистісні детермінанти організованості спортивного 

менеджера як суб'єкта управлінської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Дутчак Юрій Васильович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). 

— 100 пр. — [2013-6474 А] УДК 796.075 
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1634. Дяченко Ю. Л. Фізична реабілітація дітей 4—6 років із гіпермобільністю 

суглобів в умовах навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Дяченко 

Юлія Леонідівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, [Сум. держ. пед. ун-т 

ім. А. С. Макаренка]. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19. — 100 пр. — [2013-7707 А] УДК 796:616.72:373.2 

1635. Зора К. П. Емоційно-вольовий ресурс подолання посттравматичного 

стресу у спортсменів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вихо-

вання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Зора Катерина Петрівна ; Нац. 
ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. 

— 100 пр. — [2014-0118 А] УДК 796.071.2-056.265:159.94 

1636. Імас Т. В. Управління організаційно-методичним забезпеченням фізкуль-

турно-оздоровчими послугами різних груп населення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 
фіз. виховання різних груп населення" / Імас Тетяна Володимирівна ; Дніпропетров. 

держ. ін-т фіз. культури і спорту, [Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України]. — 

Дніпропетровськ, 2013. — 20, [1] с., включ обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19. — 

120 пр. — [2013-7811 А] УДК 796.035 
1637. Кожанова О. С. Відбір спортсменок у команди з групових вправ худож-

ньої гімнастики з урахуванням фактору сумісності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Кожанова Ольга Сергіївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 
2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-6903 А] 

 УДК 796.412.2.015 

1638. Конох О. Є. Комплексне використання засобів спортивних ігор у підви-

щенні фізичного стану дітей 5—6 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 
різних груп населення" / Конох Олена Євгенівна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. куль-

тури і спорту, [Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-0014 А] 

 УДК 796.11.011.3-053.5 
1639. Матяш В. В. Технічна підготовка футболістів на етапі попередньої базо-

вої підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання 

та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Матяш Вадим Володимирович ; 

Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 150 пр. — [2013-6930 А] 
 УДК 796.332.015.134 

1640. Нестеренко Н. А. Швидкісно-силова підготовка баскетболістів 13—14 років 

залежно від ігрового амплуа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Нестеренко 
Наталія Анатоліївна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту. — Дніпропет-

ровськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-7822 А] 

 УДК 796.323.2.012.1 

1641. Ню Юньфей. Оптимізація розвитку рухових якостей, що визначають ре-
зультативність ігрової діяльності баскетболістів 13—15 років : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і 

проф. спорт" / Ню Юньфей ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2013. — 17 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2013-7866 А] 

 УДК 796.323.2.012.5-053.6 
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1642. Перцухов А. А. Корекція спеціальної фізичної та техніко-тактичної 
підготовки футболістів 17—19 років при переході до професійних команд : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 
"Олімп. і проф. спорт" / Перцухов Андрій Анатолійович ; Харків. держ. акад. фіз. 
культури. — Х., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2013-6673 А] УДК 796.332.015.1-053.67 

1643. Рясна І. М. Позатренувальні засоби підвищення функціональної підго-
товленості боксерів високої кваліфікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Рясна Іри-
на Миколаївна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту. — Дніпропет-
ровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18. — 150 пр. — [2013-6965 А] 

 УДК 796.83.071 
1644. Сиваш І. С. Формування спеціалізації юних спортсменок на етапах по-

чаткової та попередньої базової підготовки : (на матеріалі груп. вправ худож. гімнас-
тики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спор-
ту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Сиваш Ірина Сергіївна ; Нац. ун-т фіз. 
виховання і спорту України. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). 
— 100 пр. — [2013-6739 А] УДК 796.412.2.015.1 

1645. Титович А. О. Індивідуалізація тренувального процесу на основі враху-
вання психічного стану спортсменів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Титович 
Андрій Олександрович ; Харків. держ. акад. фіз. культури, [Сум. держ. пед. ун-т 
ім. А. С. Макаренка]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (11 назв). 
— 100 пр. — [2013-6763 А] УДК 796.015.1:159.923 

1646. Тулайдан В. Г. Вплив фізичної активності на якість життя студентів ви-
щих навчальних закладів ІІІ—IV рівнів акредитації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 
виховання різних груп населення" / Тулайдан Вікторія Геннадіївна ; Львів. держ. ун-т 
фіз. культури. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2013-6776 А] УДК 796.012.1-057.875 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

 80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 

На ступінь кандидата 

1647. Дубина О. А. Стратифікація часу і простору в народній прозі : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Дубина 
Ольга Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 22 с. — Бібліогр.: 
с. 20 (6 назв). — 100 пр. — [2013-6472 А] УДК 801.81:114/115 

 81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь кандидата 

1648. Бондар Т. Г. Універсальні та лінгвоспецифічні ознаки вербалізаторів лінгво-
культурного концепту ДОРОГА/ROAD/WEG в українській, російській, англійській 
та німецькій мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Бондар Тетяна Геогріївна ; Донец. нац. ун-т, [Схід-
ноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Донецьк, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(18 назв). — 100 пр. — [2013-6369 А] УДК 811-13 



   

 
244 

1649. Ерліхман А. М. Засоби реалізації імпліцитності у драматургійному 

тексті : (на матеріалі англомов. п'єс ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ерліхман Анна Марківна ; Херсон. 

держ. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Херсон, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6480 А] 

 УДК 81'42:821.111-2"19" 

1650. Маштакова Н. В. Лінгвокогнітивна і прагматична природа прислів'їв із 

семантикою прикмет : (на матеріалі нім., англ., укр. та рос. мов) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Машта-

кова Наталія Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 

18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7179 А] 

 УДК 81'373.24:821-84 

1651. Ребенко М. Ю. Об'єктивні та суб'єктивні аспекти перекладацької дефор-

мації у художньому перекладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Ребенко Марина Юріївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. 

— [2013-7484 А] УДК 81'255.4:801.82 

811.1/.9 Мови природні та штучні 

 811.11 Германські мови 

На ступінь кандидата 

1652. Романченко В. І. Лінгвістичні аспекти становлення терміносистеми пра-

вових документів Європейського Союзу : (на матеріалі нім. та швед. мов) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Романченко Валерія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 

16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2013-7486 А] 

 УДК 811.11'276.6:34 

 811.111 Англійська мова 

На ступінь доктора 

1653. Домброван Т. І. Синергетична модель розвитку англійської мови : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Домброван Тетяна Іванівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 

40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (51 назва). — 100 пр. — [2013-7705 А] 

 УДК 811.111-112 

1654. Махачашвілі Р. К. Динаміка англомовної інноваційної логосфери комп'ю-

терного буття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Махачашвілі Русудан Кирилевна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнико-

ва, [Запоріз. нац. ун-т]. — Одеса, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 

(41 назва). — 100 пр. — [2013-7095 А] 

 УДК 811.111'42 

1655. Нікульшина Т. М. Ірреальність у лінгвокогнітивному просторі : (на ма-

теріалі англ. та укр. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Нікульшина Тетяна Миколаївна ; 

Донец. нац. ун-т, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Донецьк, 2013. — 32 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 27—30 (40 назв). — 100 пр. — [2013-6652 А] 

 УДК (811.111+811.161.2)-115 
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На ступінь кандидата 

1656. Аль-Шамарі Халід Джасім Мухамед. Структура і прагматика англомовного 

дипломатичного дискурсу : (на матеріалі привіт. промов) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Аль-Шамарі Халід Джасім 

Мухамед ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). 

— 100 пр. — [2013-7005 А] УДК 811.111'42:341.76 

1657. Асмукович І. В. Функціонально-семантичні особливості англійської фахової 

мови авіації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Асмукович Ірина Василівна ; Херсон. держ. ун-т, [Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Херсон, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-0083 А] УДК 811.111'276.6 

1658. Безпалова К. В. Просодичні особливості англомовних традиційних та аль-

тернативних проповідей : (експерим.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Безпалова Катерина 

Вікторівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-7011 А] УДК 811.111'342:2-287 

1659. Бублик Т. Є. Англомовна медитативна притча: структурно-семантична 

та когнітивна інтерпретація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Бублик Тетяна Євгенівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-7290 А] УДК 811.111'37-116 

1660. Гарчева І. О. Соціокультурні просодичні особливості мовлення дикторів 

новин телебачення Великої Британії : (експерим.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Гарчева 

Ірина Олександрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-6419 А] 

 УДК 811.111'27:316.774(410) 

1661. Головенко К. В. Внутрішня форма метафори в англійській та українській 

мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "По-

рівнял.-іст. і типол. мовознав." / Головенко Кристіна Вікторівна ; Донец. нац. ун-т, 

[Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Донецьк, 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-6424 А] 

 УДК 811.111+811.161.2]-115'373.612.2 

1662. Григоренко Н. М. Особливості семантичного простору назв емоційних 

явищ в англійській та українській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Григоренко 

Наталія Миколаївна ; Донец. нац. ун-т, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка]. — Донецьк, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 

100 пр. — [2013-6435 А] УДК 811.111+811.161.2]-115'37 

1663. Гринько О. С. Концепти-архетипи в прозі В. Голдінга : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Гринько Ольга 

Сергіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-7698 А] УДК 811.111'373.22'42 

1664. Грищенко Я. С. Дискурсивність віршованих творів: когнітивно-прагма-

тичний вимір : (на матеріалі англ. та амер. поезії XVII—ХХ ст.) : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Грищенко Яна Сер-

гіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-6437 А] УДК 811.111'42 
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1665. Доля І. В. Інтонаційна варіативність висловлень позитивної та негативної 

оцінки в англомовному діалогічному радіодискурсі : (експерим.-фонет. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец.10.02.04 "Герман. мо-

ви" / Доля Інна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2014-0108 А] УДК 811.111'342.9 

1666. Ігіна О. В. Англомовний анімалістичний дискурс : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ігіна Олена 

Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7614 А] УДК 811.111'42 

1667. Козлова О. С. Недотримання принципів спілкування в англійському 

діалогічному мовленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Козлова Ольга Сергіївна ; Донец. нац. ун-т, [Ін-т 

філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка]. — Донецьк, 2013. — 21 с. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6547 А] УДК 811.111'27 

1668. Лазебна Н. В. Структурно-семантичні і функціональні особливості 

комп'ютерної термінологічної лексики з образним компонентом у сучасній англій-

ській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Лазебна Наталія Валеріївна ; Донец. нац. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. 

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

[2013-6590 А] УДК 811.111'37:004 

1669. Любимова С. А. Семантико-когнітивні та прагматичні аспекти репрезен-
тації лінгвокультурного типажу "дівчина-flapper" в американському дискурсі : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мо-

ви" / Любимова Світлана Анатоліївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2013. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 140 пр. — [2013-7086 А] 

 УДК 811.111(73)'42 
1670. Нікішина Т. І. Засоби вербалізації концепту СВОБОДА в політичному 

дискурсі Великої Британії, України, Франції початку ХХІ століття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Нікіши-

на Тетяна Ігорівна ; Донец. нац. ун-т, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Донецьк, 2013. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-6651 А] 

 УДК (811.111+811.161.2+811.133.1)'27:32 

1671. Петренко С. В. Літературно-критичні жанри сучасного англомовного 

медійного дискурсу: комунікативно-когнітивний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Петренко Сергій Володимиро-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2013-6675 А] УДК 811.111'42:82-95 

1672. Плисак Д. В. Англійська медична термінологія у художній комунікації: 

когнітивно-прагматична перспектива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Плисак Діана Володимирівна ; Херсон. 

держ. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Херсон, 2013. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 150 пр. — [2013-6689 А] 

 УДК 811.111'373.46:61 
1673. Поздняков Д. О. Англомовна вербалізація концепту INSANITY : (на ма-

теріалі слов. та худож. текстів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Поздняков Денис Олександрович ; Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-7739 А] УДК 811.111'373 
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1674. Польова Е. В. Дериваційні новації у передвиборчому дискурсі Великої 

Британії та США: структурний, семантичний та прагматичний аспекти : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / 

Польова Евеліна Валентинівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 150 пр. — [2013-7118 А] 
 УДК 811.111'37 

1675. Прокопенко А. В. Інтерв'ю в передвиборчому американському дискурсі: 

структурно-семантичний та комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Прокопен-
ко Антоніна Вадимівна ; Донец. нац. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Донецьк, 2013. — 

20 с. : табл., схема. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-6701 А] 

 УДК 811.111'42(73) 

1676. Птуха В. А. Національно-культурна семантика номінативних одиниць на 

позначення одягу в англійській та українській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Пту-

ха Владислав Анатолійович ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2013. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7123 А] 

 УДК 811.111+811.161.2]-115'37 
1677. Рева Н. С. Структурно-семантичні та функціональні характеристики англо-

мовної реклами косметичних засобів для жінок : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Рева Наталія Сергіївна ; 

Донец. нац. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Донецьк, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 
(9 назв). — 100 пр. — [2013-6708 А] УДК 811.111'42:659.131.2 

1678. Рижикова М. Д. Лінгвокультурні особливості англомовного лаудативно-

го дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Рижикова Марина Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 150 пр. — [2013-7127 А] 
 УДК 811.111'42 

1679. Румянцева О. А. Комунікативний симбіоз вербальних і невербальних 

знаків в англомовному біржовому дискурсі: лінгвосеміотичний аспект : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Румян-
цева Олена Анатоліївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 20 с. : 

схеми. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-7788 А] 

 УДК 811.111'22:336.762 

1680. Томчаковський О. Г. Англомовна лексикографічна стаття як полікодове по-

відомлення : (на матеріалі англомов. тлумач. слов.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Томчаковський Олександр 

Георгійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-7153 А] УДК 811.111'374 

1681. Федорова Ю. Г. Лінгвокогнітивні параметри інноваційних одиниць в аме-
риканському газетному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Федорова Юлія Геннадіївна ; Херсон. держ. 

ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Херсон, 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-6979 А] УДК 811.111'373.4:070.48](73) 
1682. Шершньова А. В. Образотворення в англомовних орієнтальних поетич-

них мініатюрах: когнітивно-семіотичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Шершньова Анна Ва-

силівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 

— 100 пр. — [2013-7266 А] УДК 811.111'38:821.111-1 
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1683. Ясінська О. В. Концептуалізація синонімічно-антонімічних зв'язків у 
сфері комп'ютерних неологізмів сучасної англійської мови : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ясінська Оксана 
Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 
100 пр. — [2014-0039 А] УДК 811.111'373.43:004 

 811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

1684. Ващук Т. М. Прагматико-функціональні властивості німецького політич-
ного дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Ващук Тетяна Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 
[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0006 А] УДК 811.112.2'42:32 

1685. Довганюк І. Д. Мовні стратегії і тактики реалізації виправдання в німець-
кому політичному дискурсі : (на матеріалі політ. інтерв'ю) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Довганюк Ірина Да-
ріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 16 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2013-7300 А] УДК 811.112.2'42:32 

1686. Захарченко Н. В. Комунікативно-когнітивні особливості полемічних 
трактатів Мартіна Лютера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Захарченко Наталія Володимирівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2013-6491 А] УДК 811.112.2'42 

1687. Липка С. І. Лексико-семантичне поле на позначення зухвалої поведінки 
в сучасній німецькій мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Липка Світлана Іванівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2013. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-7457 А] 

 УДК 811.112.2'367.6 
1688. Моісєєва Н. О. Аксіологічний потенціал лексичних інновацій у німець-

комовному публіцистичному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Моісєєва Наталія Олегівна ; Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечнікова, [Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т"]. — Одеса, 2013. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-6933 А] 

 УДК 811.112.2'42:82-92 
1689. Монастирська Ю. Г. Реалізація консонантизму в англізмах та галліцизмах 

у німецькомовному теледискурсі : (інструмент.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Монастир-
ська Юлія Григорівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2013-7734 А] 

 УДК 811.112.2'373.45:316.774 
1690. Паламар Н. І. Стратегія і тактики реалізації похвали в німецькій та ук-

раїнській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Паламар Наталія Ігорівна ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв). 
— 100 пр. — [2013-7827 А] УДК 811.112.2+811.161.2]-115 

1691. Соколов Д. П. Політична лексика: семантико-функціональний та ког-

нітивний аспект : (на матеріалі німецькомов. політ. текстів) : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Соколов 

Дмитро Петрович ; Херсон. держ. ун-т, [Горлів. ін-т інозем. мов Держ. вищ. навч. 

закл. "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Херсон, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 120 пр. — [2013-6746 А] УДК 811.112.2'37 
1692. Тараба І. О. Концептуалізація соматичного коду культури у німецьких фра-

зеологізмах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Тараба Ірина Олександрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Жито-
мир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2013-7259 А] УДК 811.112.2'373.7 

1693. Фахурдінова М. А. Граматикалізація конструкції tun+Infinitiv у ранньоново-
верхньонімецький період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Фахурдінова Марина Анатоліївна ; Запоріз. нац. ун-т, 
[Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2014-0170 А] УДК 811.112.2'36 

1694. Яремчук І. М. Німецькомовна притча: лінгвостилістичний та прагматич-
ний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Яремчук Інна Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 
[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2013-7960 А] УДК 811.112.2'42 

 811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 

1695. Іванченко В. О. Енологічна складова мовної картини світу сучасної 
Франції: лінгвопрагматичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Іванченко Вікторія Олександрівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 
100 пр. — [2013-7443 А] УДК 811.133.1'42 

1696. Третяк Ю. Ю. Дискурсивний портрет та стратегії легітимації респондента в 
жанрі французького газетно-журнального інтерв'ю : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Третяк Юлія Юріївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. 
— [2013-6773 А] УДК 811.133.1'42:070.41 

 811.134.2 Іспанська мова 

На ступінь кандидата 

1697. Мішкур В. Г. Лінгвокогнітивна природа іспанських паремій з анімалістич-
ним компонентом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.05 "Роман. мови" / Мішкур Валерія Геннадіївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2013. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7099 А] 

 УДК 811.134.2'37 
1698. Суслова М. О. Концепт ІСЛАМ в іспанській та французькій лінгвокуль-

турах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 
"Роман. мови" / Суслова Марія Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 
100 пр. — [2013-7147 А] УДК 811.134.2+811.133.1]'42:28 

 811.161.1 Російська мова 

На ступінь доктора 

1699. Шиліна А. Г. Жанрово-комунікативні характеристики гендерно орієнтова-
них журналів у лінгвосинергетичному аспекті : (на матеріалі жіноч. російськомов. журна-
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лів України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.02 
"Рос. мова" / Шиліна Анжела Григорівна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, 
[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 
(34 назви). — 100 пр. — [2013-6817 А] УДК 811.161.1'42 

На ступінь кандидата 

1700. Литвин О. В. Неономінації в російськомовній пресі ХХІ століття : (сло-

вотвір. і прагмат. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Литвин Ольга Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Х., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-7458 А] 

 УДК 811.161.1'373.611 

1701. Шевчик К. Ю. Структурно-семантичні та функційно-прагматичні особ-

ливості стислих текстів у педагогічному дискурсі : (на матеріалі підруч. з рос. мови) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. 

мова" / Шевчик Катерина Юріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніп-

ропетровськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-7760 А]

 УДК 811.161.1'42 

 811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

1702. Бибик С. П. Усна літературна мова в українській культурі повсякдення: ко-

мунікативно-прагматичний та нормативний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Бибик Світлана Павлівна ; НАН 

України, Ін-т укр. мови. — К., 2013. — 41 с. — Бібліогр.: с. 35—38 (50 назв) та в підрядк. 

прим. — 130 пр. — [2013-7286 А] УДК 811.161.2'271.16 

1703. Висоцький А. В. Адвербіальна синтаксична сфера в українській літера-

турній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 

"Укр. мова" / Висоцький Анатолій Васильович ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—32 

(23 назви). — 130 пр. — [2013-7292 А] УДК 811.161.2'367-26 

На ступінь кандидата 

1704. Агібалова Т. М. Інтелектуалізація української літературної мови кінця 

ХІХ — початку ХХ століття в драматичних поемах Лесі Українки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Агібалова 

Тетяна Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-7842 А] 

 УДК 811.161.2'373:821.161.2-12.09 

1705. Бардукова Г. О. Норма і девіація в сучасній українській фраземіці : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мо-

ва" / Бардукова Ганна Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 18 с. : 

схема. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2014-0087 А] 

 УДК 811.161.2'373.7 

1706. Березовська-Савчук Н. А. Дистрибутивні характеристики предикатів стану 

в українській літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Березовська-Савчук Наталя Анатоліївна ; Держ. закл. 

"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 

(7 назв). — 100 пр. — [2013-6851 А] УДК 811.161.2'37 
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1707. Головань Е. О. Номінація множинних об'єктів в українській, російській 

та англійській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Головань Ельвіра Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. 

— Донецьк, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2013-6868 А] УДК 811.161.2+811.161.1+811.111]'36 

1708. Голодюк Я. Б. Прагматичні виміри українськомовного інтернетного 

дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 

"Укр. мова" / Голодюк Ярослав Борисович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника". — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

[2013-6427 А] УДК 811.161.2'42 

1709. Голоцукова Ю. О. Формально-граматичні типи та функціонування ре-

зультативних конструкцій в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Голоцукова Юлія Олександрів-

на ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 

100 пр. — [2014-0100 А] УДК 811.161.2'36 

1710. Демиденко Г. Г. Паралінгвальні фразеологізми в українській етнокуль-

турі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 

"Укр. мова" / Демиденко Ганна Глебівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 

[ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2013-7846 А] УДК 811.161.2'373.7:39(477) 

1711. Князь Т. М. Фразеологізми української мови на позначення заможності: 

структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Князь Тетяна 

Миколаївна ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-7447 А] УДК 811.161.2'373.7 

1712. Ковальова Г. М. Прагмалінгвістика гумористичного дискурсу української 

химерної прози : (на матеріалі худож. творів Є. Гуцала та О. Ільченка) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Ковальова 

Ганна Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2014-0057 А] 

 УДК 811.161.2'42:821.161.2-7 

1713. Колесникова Л. Л. Лексико-семантична структура слів-символів у поезії 

80-х — 90-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Колесникова Лариса Леонідівна ; Держ. закл. 

"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6905 А] 

 УДК 811.161.2'37:821-1.09"198/199" 

1714. Макович Х. Я. Діалектні риси мови українських рукописних учительних 

Євангелій XVI—XVII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Макович Христина Ярківна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-

ка. — Львів, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 110 пр. — [2013-6613 А]

 УДК 811.161.2'28:27-247]"15/16" 

1715. Паночко М. М. Розвиток української юридичної термінології в Західній 

Україні (1772—1918 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Паночко Михайло Михайлович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. 

ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-6666 А] 

 УДК 811.161.2'276.6:34](477.8)"1772/1918" 
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1716. Польщикова О. М. Телекомунікаційна лексика в українській мові : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мо-
ва" / Польщикова Ольга Миколаївна ; Донец. нац. ун-т, [Донбас. держ. пед. ун-т]. — 
Донецьк, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2013-6955 А] 

 УДК 811.161.2'373.46 
1717. Трумко О. М. Соціально-індивідуальна природа сімейної комунікації в ху-

дожньому дискурсі Івана Франка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Трумко Оксана Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2013-7513 А] УДК 811.161.2'27:821.161.2-3Фра 

1718. Чучвара А. П. Соціокогнітивні чинники формування прізвиська школяра : 
(на матеріалі неофіц. іменника учнів Львів. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Чучвара Адріана Петрівна ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2013-6805 А] УДК 811.161.2'27'373.232.1 

82 Художня література. Літературознавство 

 821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь кандидата 

1719. Драч І. Д. Теорії елітаризму літератури : (на матеріалі укр. прози 20 — 60-х рр. 
ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 
"Теорія л-ри" / Драч Ігор Дмитрович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 
[Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Чернівці, 2013. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6470 А] 

 УДК 82.0:821.161.2-3"192/196" 
1720. Колмикова О. О. Естетичні принципи літературної критики О. Вайлда 

та М. Кузміна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Колмикова Олена Олександрівна ; Дніпропет-
ров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т]. — Дніпропетровськ, 
2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-7853 А] 

 УДК 82.091 
1721. Сафіюк О. В. Національний образ світу й концепція особистості у західноєв-

ропейській новелі кінця ХІХ — початку ХХ ст. та у малій прозі В. Підмогильного : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. 
літературознав." / Сафіюк Олена Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гон-
чара, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Дніпропетровськ, 2013. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-7131 А] 

 УДК 821(4-15)+821.161.2]-3.091"18/19" 

 821.111.0 Англійська література 

На ступінь кандидата 

1722. Абрамова О. В. Своєрідність жанру сонета у творчості О. Ч. Свінберна : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 
зарубіж. країн" / Абрамова Олена Вікторівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 
100 пр. — [2013-7002 А] УДК 821.111-193.3.09 

1723. Міненко О. В. Рецепція Вільяма Шекспіра в українських перекладах 

ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
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10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Міненко Олеся Василівна ; Дніпропетров. нац. 

ун-т ім. Олеся Гончара, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-7098 А] 
 УДК 821.111.091:81'25=161.2]"18" 

 821.111(73).0 Література США англійською мовою 

На ступінь кандидата 

1724. Гонсалєс-Муніс С. Ю. Мотивно-тематичний простір американської жі-
ночої поезії другої половини ХХ століття : (Енн Секстон, Сильвія Плат, Едріенн 
Річ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 
зарубіж. країн" / Гонсалєс-Муніс Світлана Юріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2013-7420 А] УДК 821.111(73)-1.09"19" 

 821.112.2.0 Німецька література 

На ступінь кандидата 

1725. Монолатій Т. П. Інтертекстуальність як інтеркультурна парадигма : (до-
свід Йозефа Рота) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.06 "Теорія л-ри" / Монолатій Тетяна Петрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2013. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 14—16 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-6638 А] 

 УДК 821.112.2(436).09 

 821.161.1.0 Російська література 

На ступінь кандидата 

1726. Бикова І. В. Світські повісті Н. А. Дурової. Проблематика. Поетика : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / 
Бикова Ірина Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-6357 А] 

 УДК 821.161.1-31.09 
1727. Звєгинцова М. Е. Лірика О. Седакової: система мотивів, міфопоетика, ін-

тертекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 
"Рос. л-ра" / Звєгинцова Марія Едуардівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 
Х., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2013-7768 А] 

 УДК 821.161.1-1.09 
1728. Котович А. І. Функціональна специфіка прози в художній системі 

О. Мандельштама : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Котович Антон Ігорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2013-7378 А]
 УДК 821.161.1-3.09 

 821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

1729. Гальчук О. В. Художня трансформація античності в українській поезії 
1920—1930-х років: типологічні моделі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." ; 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Гальчук Оксана Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 38 с. 
— Бібліогр.: с. 34—36 (28 назв). — 100 пр. — [2013-7844 А] 

 УДК 821.161.2-1.09"1920/1930" 



   

 
254 

1730. Піхманець Р. В. Засади художнього мислення Василя Стефаника, Марка 
Черемшини і Леся Мартовича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 
наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Піхманець Роман Володимирович ; НАН 
України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте-
фаника"]. — К., 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. — [2013-6687 А]
 УДК 821.161.2.09"18/19" 

На ступінь кандидата 

1731. Багрій М. Г. Ліро-епіка Володимира Сосюри 1920—1940-х років: ідео-
логія, історіософія, стильові пошуки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Багрій Марія Григорівна ; Харків. нац. пед. 
ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Х., 2013. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-6337 А]
 УДК 821.161.2-1.09 

1732. Григорчук Ю. М. Прозова творчість Віри Вовк: поетика сакрального : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Григорчук Юлія Миколаївна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 
2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-6436 А]
 УДК 821.161.2-3.09 

1733. Гуляр Т. Б. Прозова лірика: генеза, еволюція, жанристика : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Гуляр 
Тарас Богданович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7043 А] УДК 821.161.2-1.09 

1734. Данильченко О. Ю. Рецепція історичних образів в українському пись-
менстві ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.01 "Укр. л-ра" / Данильченко Оксана Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2013-6448 А]
 УДК 821.161.2.09"18" 

1735. Жванія Л. В. Категоріальні парадигми людського буття: візія Тараса 
Шевченка і Лесі Українки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Жванія Людмила Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-7848 А]
 УДК 821.161.2.09 

1736. Злотник-Шагіна О. О. Феномен давньої української літератури XVI—
XVIII століть в літературознавчих студіях Івана Франка : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Злотник-Шагіна Ольга 
Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — Біб-
ліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-6493 А] УДК 821.161.2.09"15/17" 

1737. Коваленко Т. О. Системогенез формалізму: український досвід : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / 
Коваленко Тетяна Олександрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Донец. нац. ун-т]. 
— Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2013-7449 А] 

 УДК 821.161.2.09 
1738. Корецька М. В. Художня проза Анатолія Дімарова 40-х рр. ХХ ст. — 

поч. ХХІ ст.: жанрово-стильові особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Корецька Марина Вікторівна ; Чер-
кас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2013-7854 А] УДК 821.161.2-3.09 

1739. Краснощок В. В. Літературознавчий дискурс есеїстики Євгена Маланю-

ка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
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л-ра" / Краснощок Вікторія Валеріївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницько-

го, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Черкаси, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7328 А] 
 УДК 821.161.2-4.09(092) 
1740. Ларін Ю. В. "Книга о въръ єдиной" (1619 р.) у контексті ранньої бароко-

вої полемічної літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Ларін Юрій Валерійович ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2013-7775 А] УДК 821.161.2-3.09 

1741. Малишівська І. В. Проза Валерія Шевчука й англійський роман 50—60 рр. 
ХХ ст.: екзистенціалістська парадигма : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Малишівська Ірина 
Василівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника"]. — Дніпропетровськ, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-7779 А] 

 УДК 821.161.2+821.111]-3.091 
1742. Наумова О. О. Ігровий чинник романістики В. Петрова-Домонтовича : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Наумова Олена Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-7865 А] 

 УДК 821.161.2-31.09 
1743. Шелюх О. М. Літературно-естетичні концепції Василя Сімовича : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / 
Шелюх Ольга Миронівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2013-7558 А] УДК 821.161.2.09 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

 902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь доктора 

1744. Іванова С. В. Історія населення Північно-Західного Причорномор'я 
наприкінці IV—III тис. до н. е. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 
наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Іванова Світлана Володимирівна ; НАН України, 
Ін-т археології. — К., 2013. — 26 с. — Бібліогр.: с. 20—23 (38 назв). — 100 пр. — 
[2013-7613 А] УДК 903'1(477.7)"-04/-03" 

1745. Любичев М. В. Етнокультурна історія дніпро-донецького лісостепу 
І—V ст. н. е. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.04 
"Археологія" / Любичев Михайло Васильович ; НАН України, Ін-т археології, [Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2013. — 38 с. — Бібліогр.: с. 30—35 (55 назв). 
— 100 пр. — [2013-7778 А] УДК 904(477:292.485)"00/04" 

На ступінь кандидата 

1746. Сушко А. О. Керамічні вироби спеціального призначення за археологічними 
джерелами Києва Х—ХІІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.04 "Археологія" / Сушко Аліна Олександрівна ; НАН України, Ін-т археології, 
[Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 
100 пр. — [2013-7947 А] УДК 904:666.3/.7](477-25)"09/12" 

1747. Тиліщак В. С. Чернелево-Руський могильник черняхівської культури : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Тиліщак 
Володимир Семенович ; НАН України, Ін-т археології. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-7669 А] УДК 903.5(477.84)"639" 
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91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих  

країн. Подорожі. Регіональна географія 

 910 Загальні питання. Географія як наука. Географічні  

дослідження. Подорожі 

На ступінь доктора 

1748. Штойко П. І. Теоретичні концепти становлення новітньої української 
географії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.11 
"Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Штойко Павло Іва-
нович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 25—34. — 100 пр. — [2013-6822 А] УДК 910.1(477)"18/19" 

На ступінь кандидата 

1749. Шевчук О. В. Конструктивно-географічний аналіз рекреаційних спелесто-
карстових комплексів : (на прикл. печери "Кристальна-Кривченська" Тернопіл. обл.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конст-
руктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Шевчук Олексій В'ячесла-
вович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17 (8 назв). — 150 пр. — [2013-6815 А] УДК 910.2:338.48 

 911 Загальна географія. Окремі галузі географії.  

Теоретична географія 

На ступінь доктора 

1750. Приходько М. М. Екологічна безпека природних і антропогенно мо-
дифікованих геосистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : 
[спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / При-
ходько Микола Миколайович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Івано-Франків. 
нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Львів, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 
(74 назви). — 100 пр. — [2013-6958 А] УДК 911:502.17 

На ступінь кандидата 

1751. Вавринів Л. А. Суспільно-географічне дослідження соціальної поведін-
ки молоді Тернопільської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Вавринів Лілія Анатоліївна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. 
— Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-0047 А]
 УДК 911.3+316.62](477.84) 

1752. Горбунов Р. В. Фізико-географічні чинники формування дисиметрії схи-
лових локальних ландшафтних комплексів Гірського Криму : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.01 "Фіз. географія, геофізика і 
геохімія ландшафтів" / Горбунов Роман В'ячеславович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського. — Сімферополь, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — 
[2013-6430 А] УДК 911.52:551.4](477.75) 

1753. Зеркаль М. В. Конструктивно-географічні засади планування терито-
ріальної організації берегових зон в межах міст : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. вико-
рист. природ. ресурсів" / Зеркаль Марина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2013. — 20 с., [3] арк. карт. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2013-6492 А] УДК 911.9:502](210.5:477-21) 
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1754. Копачинська Г. В. Політико-географічні особливості формування і функ-
ціонування морських кордонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Копачинська Галина 
Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Ук-
раїнки]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 
[2013-7933 А] УДК 911.3:341.222](477)(262.5) 

1755. Михайлов В. А. Просторова організація ландшафтів Кримського Приси-
вашшя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.01 
"Фіз. географія, геофізика і геохімія ландшафтів" / Михайлов Владислав Анатолійо-
вич ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2013. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2013-6631 А] 

 УДК 911.5(929.471:262.54) 

93/94 Історія 

 930 Історична наука. Історіографія. Допоміжні  

історичні дисципліни 

На ступінь кандидата 

1756. Шумихіна С. О. Українська історіографія міжвоєнної Польщі (1918—
2012 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 
"Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Шумихіна Світлана Олександрівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв) та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-7677 А] УДК 930.1(438)"1918/2012" 

 930.25 Архівознавство. Архіви 

На ступінь кандидата 

1757. Стоян П. Ф. Архівні електронні ресурси Канади і Австралії: досвід ство-
рення та корпоративної інтеграції (70-ті рр. ХХ — 10-ті рр. ХХІ ст.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 27.00.02 "Документознав., архіво-
знав." / Стоян Платон Федорович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадсько-
го. — К., 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2013-6753 А] 

 УДК 930.25:004](71+94) 

 930.85 Історія цивілізації. Історія культури 

На ступінь кандидата 

1758. Бабій Н. П. Художня культура доби бароко в католицьких пам'ятках Іва-
но-Франківської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-
знав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Бабій Надія Петрівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Нац. акад. керів. 
кадрів культури і мистецтв М-ва культури України]. — Івано-Франківськ, 2014. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13 (10 назв). — 100 пр. — [2014-0042 А] 

 УДК 930.85(477.86) 

 94 Всесвітня історія 

На ступінь кандидата 

1759. Балога Е. І. Політика Федеративної Республіки Німеччини щодо куль-
турно-національного розвитку етнічних меншин (90-ті рр. ХХ — початок ХХІ сто-
ліття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Все-
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світ. історія" / Балога Едуард Ігоревич ; Дип. акад. України, М-во закордон. справ 
України, [Ін-т історії України НАН України]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 
(7 назв). — 100 пр. — [2013-7008 А] УДК 94(430)"19/20" 

1760. Ващенко О. Ф. США — Україна: розвиток двостороннього співробіт-
ництва у 1991—2011 роках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Ващенко Олена Федорівна ; Чернігів. нац. пед. 
ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Дип. акад. України при МЗС України]. — Чернігів, 2013. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-6402 А]
 УДК 94:327](73:477)"1991/2011" 

1761. Воробйова Н. М. Здійснення Варшавським генерал-губернатором І. В. Гур-
ком урядової політики в Царстві Польському (1883—1894 рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Воробйова 
Надія Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 12—14 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-7371 А] 

 УДК 94(475)"1883/1894" 
1762. Голдак Т. В. Театрально-музичне життя українців Перемишля другої по-

ловини ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Голдак Тетяна Володимирівна ; НАН 
України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2013. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-7766 А] 

 УДК 94:782](438)(=161.2)"18/19" 
1763. Крутько С. О. Британсько-радянські відносини в роки прем'єрства Н. Чем-

берлена (1937—1940 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Крутько Сергій Олександрович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2013-6915 А] УДК 94:327]((410)+(47+57))"1937/1940" 

1764. Лавренко В. С. Адаптація російської еміграції до суспільств європей-
ських держав (1917—1939): соціокультурний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Лавренко Валерія Сер-
гіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-7079 А] 

 УДК 94:314.151.3-054.72(=161.1)](4)"1917/1939" 
1765. Маслюк О. Ю. Російська православна церква: управління і соціально-

правове становище духовенства у другій чверті ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Маслюк Олена 
Юріївна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2013. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 19 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-7821 А] 

 УДК 94+271.2](470+571)"18" 
1766. Шахматенко Р. С. Міжнародні відносини в Азійсько-Тихоокеанському 

регіоні в контексті формування "тихоокеанської спільноти" (друга половина ХХ ст. 
— початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Шахматенко Роман Сергійович ; Дип. акад. Ук-
раїни при М-ві закордон. справ України. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(6 назв). — [2013-7916 А] УДК 94:327.39(73:470:510:52)]"199/201" 

 94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

1767. Воронін В. М. Нагородна система України ХХ—ХХІ століть: виникнен-
ня та розвиток в умовах політичних і соціально-економічних трансформацій держави 
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і суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 
"Історія України" / Воронін Віктор Миколайович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Дніпропетровськ, 2013. — 35 с. — 
Бібліогр.: с. 29—32 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-7887 А] 

 УДК 94:351.856.2](477)"19/20" 

1768. Ішин А. В. Діяльність державних установ у Криму в роки революції та 

Громадянської війни (1917—1922 роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Ішин Андрій В'ячеславович ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадсько-

го]. — Дніпропетровськ, 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (47 назв). — 100 пр. — 

[2013-7314 А] УДК 94(477.75)"1917/1922" 

1769. Капітан Л. І. Закарпаття повоєнного періоду: проблеми етнокультурного 

розвитку у контексті радянізації краю, 1945—1964 рр. : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Капітан Лариса Іва-

нівна ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 

(29 назв) та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2013-6511 А] 

 УДК 94:39](477.87)"1945/1964" 

1770. Кузнець Т. В. Православне духовенство Київської єпархії наприкінці 

XVIII — на початку ХХ ст.: соціально-економічні та політичні виміри : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Кузнець 

Тетяна Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди", [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Переяслав-

Хмельницький (Київ. обл.), 2013. — 41 с. — Бібліогр.: с. 35—38 (41 назва). — 

100 пр. — [2013-6576 А] УДК 94:271.2-773](477-25)"179/191" 

1771. Лисак В. Ф. Повсякденне життя українського селянства в 50 — 60-х рр. 

ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 

"Історія України" / Лисак Вікторія Феофанівна ; Донец. нац. ун-т, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Донецьк, 2013. — 38 с. — Бібліогр.: с. 31—35 (43 назви) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-7082 А] 

 УДК 94:394](477-22)"1950/1969" 

1772. Чуткий А. І. Київський комерційний інститут (1906—1920 рр.): станов-

лення та еволюція в контексті інтелектуальної, економічної та політичної історії 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 

"Історія України" / Чуткий Андрій Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

К., 2013. — 33 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 27—30 (39 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2013-6804 А] УДК 94:378.6](477)"1906/1920" 

1773. Шендрікова С. П. Театральне життя як чинник соціально-культурних 

процесів у Криму (ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" ; 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Шенд-

рікова Сніжана Павлівна ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т 

народознав., [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Львів, 2014. — 35 с. — 

Бібліогр.: с. 28—33 (54 назви). — 100 пр. — [2014-0079 А] 

 УДК 94:792](477.75)"18/19" 

1774. Ярмоленко М. І. Етнокультурні процеси в Україні (друга половина ХХ — 

початок ХХІ ст.): регіональні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Ярмоленко Марія Іванівна ; НАН 

України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2013. — 

36 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (31 назва). — 100 пр. — [2013-6996 А] 

 УДК 94:39](477)"1950/2010" 
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На ступінь кандидата 

1775. Вигівська О. В. Суспільно-правове становище жінок податних станів на 
Волині наприкінці XVIII — у 70-х рр. ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Вигівська Оксана Вік-
торівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Фран-
ка]. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв) та в підрядк. прим. — 110 пр. 
— [2013-7205 А] УДК 94(477.42)"17/18" 

1776. Галатир В. В. Формування та функціонування місцевих органів держав-
ної влади в Правобережній Україні у період Гетьманату П. Скоропадського : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 
Галатир Віталій Вікторович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Кам'я-
нець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Черкаси, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-0098 А] 

 УДК 94(477.4)"1918" 
1777. Горбачик О. О. Громадсько-політична та наукова діяльність Матвія 

Стахіва (1895—1978) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Горбачик Оксана Олександрівна ; Нац. ун-т 
"Остроз. акад.", [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Острог (Рівнен. 
обл.), 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2013-7374 А] 

 УДК 94(477.83/.86)(092) 
1778. Горох М. В. Створення та функціонування системи Торгсину на Черні-

гівщині (1932—1936 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Горох Микола Володимирович ; Чернігів. нац. 
пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — Чернігів, 2013. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-7036 А]
 УДК 94(477.51)"1932/1936" 

1779. Драпушко Н. А. Суспільно-політичний, економічний та етносоціальний 
розвиток Автономної Республіки Крим в 1990-ті — 2010-ті роки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Драпушко 
Наталія Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 18 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-6469 А] 

 УДК 94(477.75)"1991/2010" 
1780. Камінська О. З. Громадсько-політична діяльність Сидора Голубовича 

(1873—1938) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 
"Історія України" / Камінська Оксана Зіновіївна ; НАН України, Ін-т українознав. 
ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав., [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 
2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-7056 А] 

 УДК 94(477)(092)"1873/1938" 
1781. Кобзар А. О. Становлення та розвиток структур виховної роботи у 

Збройних Силах України (1991—2011 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Кобзар Анатолій Олексійович ; М-во 
оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. — К., 2013. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6535 А] 

 УДК 94:355.233.2](477)"1991/2011" 
1782. Конончук І. М. Етнокультурні процеси в селах України (1920-ті — по-

чаток 30-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Конончук Іван Миколайович ; Чернігів. нац. пед. 
ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — Чернігів, 2013. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-7814 А]
 УДК 94+39](477-22)"1920/1930" 
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1783. Коротенко Д. В. Загальна поліція Катеринославщини та її діяльність у 
другій половині ХІХ століття: кадри, структура, функції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Коротенко Дарія 
Валеріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-7577 А] 

 УДК 94+351.74](477.63)"18" 
1784. Костенко С. В. Ідейно-політичні засади та практика селянського гро-

мадського руху в Україні (1917—1932 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Костенко Світлана Володимирів-
на ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 
(6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-6564 А] 

 УДК 94:323.1](477)"1917/1932" 
1785. Маринченко Г. М. Відносини радянської влади та церкви у Південній 

Україні (друга половина 40-х — середина 60-х років ХХ століття) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Марин-
ченко Ганна Миколаївна ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. — Мико-
лаїв, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-7820 А] 

 УДК 94(477.7)"19" 
1786. Машталір А. І. Постать Т. Шевченка в контексті національного відрод-

ження у Наддніпрянській Україні (1917—1920 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Машталір Андрій Івано-
вич ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана 
Огієнка]. — Черкаси, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2013-6626 А] УДК 94(477)"1917/1920"(092) 

1787. Прилипко Р. Д. Соціальний захист робітників і службовців УСРР у 20-х рр. 
ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Іс-
торія України" / Прилипко Руслан Дмитрович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-
ницького. — Черкаси, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2013-7360 А] УДК 94:364-43](477)"1920/1929" 

1788. Радчук А. О. Національно-культурницька діяльність Михайла Стариць-
кого (1860—1904 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Радчук Андрій Олександрович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2013-6705 А] УДК 94(477)(092)"1860/1904" 

1789. Розовик О. Д. Жінки в громадсько-політичному та соціально-культур-
ному житті УСРР (1920-ті роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Розовик Олеся Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. 
— [2013-7639 А] УДК 94:32-055.2](477)"192" 

1790. Ругаль В. П. Життя та діяльність В. С. Петрова (1922—2003 рр.) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 
Ругаль Володимир Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 
17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2013-6720 А] УДК 94(477)(092)"1922/2003" 

1791. Сеітова Е. І. Трудова міграція до Криму (1944—1976) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Сеітова 
Ельвіна Ізетівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(24 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-7490 А] 

 УДК 94:331.556](477.75)"1944/1976" 
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1792. Синенький В. М. Військова та наукова діяльність Івана Карпинця 

(1898—1954) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Синенький Володимир Михайлович ; НАН України, Ін-т 

українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17. — 100 пр. — [2013-7139 А] УДК 94(477)(092) 

1793. Спіркіна О. О. Культурно-мистецьке життя Черкащини 1991—2001 років у 

контексті національного відродження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Спіркіна Оксана Олексіївна ; Черкас. 

нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля 

Держ. служби України з надзв. ситуацій]. — Черкаси, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (22 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-7501 А] 

 УДК 94:7](477.46)"1991/2001" 

1794. Суденко О. В. Соціальна реадаптація демобілізованих воїнів Радянської 

армії у 1943—1950 рр. : (на матеріалах України) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Суденко Олена Вяче-

славівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Черкас. держ. технол. ун-т]. 

— Черкаси, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2014-0161 А] УДК 94(477)"1943/1950" 

1795. Ткаченко С. М. Дії радянської авіації в інтересах партизанських фор-

мувань Криму (1942—1944 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Ткаченко Сергій Миколайович ; Нац. ун-т 

оборони України ім. Івана Черняховського. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(26 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-7511 А] 

 УДК 94:355.469](477.75)"1942/1944" 

1796. Харсун О. В. Міста Центральної України під владою Речі Посполитої у 

XVIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 

"Історія України" / Харсун Ольга Вікторівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького. — Черкаси, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2014-0035 А] УДК 94(477-21)"17" 

1797. Чмільова С. В. Діяльність закладів культури в українському селі в 90-х роках 

ХХ ст. — на початку ХХІ ст. : (за матеріалами Черкас. обл.) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Чмільова 

Світлана Віталіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2013. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-6800 А]

 УДК 94:008](477.46-22)"19/20" 

1798. Шульгата Н. П. Андрій Жук у суспільно-політичних процесах Галичини і 

Наддніпрянщини першої третини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Шульгата Наталія Петрівна ; НАН України, 

Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2013-6826 А] УДК 94(477)(092) 
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 Однакові прізвища та ініціали авторів об'єднано в одному записі незалежно від те-

матики їхніх творів. 
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Головко Т. В. 1181 

Голод О. М. 1042 

Голодюк Я. Б. 1708 

Голоцукова Ю. О. 1709 

Голубка О. С. 1136 

Голубочка І. С. 586 

Гонсалєс- 

Муніс С. Ю. 1724 

Гонтарева І. В. 48 

Гончар В. П. 1346 

Гончаренко О. В. 909 

Гончарова М. В. 281 

Гончарук А. М. 58 

Горбатюк О. Б. 921 

Горбачик О. О. 1777 

Горбунов Р. В. 1752 

Гордієнко В. І. 1293 

Гордієнко О. І. 946 

Гордіца К. А. 229 

Горковенко А. В. 957 

Горовенко О. А. 604 

Городецька Т. Б. 1473 

Горох М. В. 1778 

Горошкова Л. А. 335 

Горчин С. В. 947 

Горшунська М. Ю. 1053 

Горяєва О. С. 480 

Горянська А. М. 133 

Горяча О. В. 982 

Гоц Н. Є. 76 

Гошовська О. Я. 134 

Грабар Е. В. 611 

Грех В. І. 760 

Гриб І. І. 1402 

Гриб Н. П. 393 

Григоренко Г. В. 605 

Григоренко Н. М. 1662 

Григоренко С. В. 1603 

Григорович А. Г. 24 

Григорчук Ю. М. 1732 

Гриник І. М. 681 

Гринчук С. В. 292 

Гринько О. С. 1663 

Гриценко Т. В. 587 

Грицишина М. В. 169 

Гриців В. В. 1284 

Грицькова Н. В. 682 

Гришко О. С. 481 

Грищенко Я. С. 1664 

Грідін О. В. 394 

Груздо І. В. 41 

Груник А. І. 42 

Груник І. С. 1328 

Грушко О. В. 1258 

Губар Д. Є. 683 

Губарені Є. В. 856 

Губарь С. М. 983 

Гудак В. В. 318 

Гудова А. В. 1356 

Гук Я. С. 1294 

Гула Г. В. 1063 

Гулакова Г. В. 549 

Гулик Г. С. 1336 

Гуляр Т. Б. 1733 

Гуменний П. В. 1560 

Гумінілович Р. Р. 866 

Гунчак Н. В. 230 

Гуржій А. В. 395 

Гусаріна Н. В. 1474 

Гусєв І. М. 135 

Гуска М. Б. 1632 

Гутор М. С. 221 

Гуцол В. В. 684 

Давиденко Л. О. 857 

Давиденко Н. І. 1573 

Давидов Р. С. 1520 

Давидович В. В. 769 

Давідов А. О. 1215 

Давліанідзе Я. С. 319 

Данилова К. І. 353 

Данилова Ю. М. 1164 

Данильченко О. Ю. 1734 

Данильчук І. А. 550 

Данилюк С. С. 650 

Данілова А. П. 588 

Данкевич І. П. 967 

Данко М. М. 1417 

Данько Н. П. 612 
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Дармограй О. О. 551 

Дахно Ю. І. 1418 

Дацько Ю. М. 1541 

Дегтярьова І. О. 529 

Дейкун В. А. 1380 

Дейнеко Р. М. 1441 

Демедюк Л. В. 1347 

Демиденко Г. Г. 1710 

Демидова О. О. 1003 

Демидчук Л. Б. 1545 

Демидюк М. В. 1371 

Деміхова Н. В. 1014 

Демічковська М. П. 1521 

Демченко Т. В. 958 

Демчук Р. М. 1141 

Денис В. В. 1369 

Деревянко Б. В. 469 

Дериховська В. І. 59 

Дерій М. В. 1460 

Дерябіна О. О. 1594 

Дзюба Б. П. 1475 

Диха М. О. 1276 

Дихтенко Т. Г. 910 

Дичковський Р. О. 1282 

Дишлюк О. М. 789 

Дідковський Р. М. 1221 

Дідух С. М. 1476 

Дімчева Т. І. 1064 

Дмитриченко В. В. 1043 

Добрєва Н. Ф. 552 

Добров І. В. 1259 

Добровольська Л. І. 1065 

Добростан О. В. 968 

Добрянська Л. О. 1604 

Добуш Ю. Д. 27 

Довганюк І. Д. 1685 

Докучина Т. О. 634 

Долайчук О. П. 938 

Долід С. В. 1435 

Доля І. В. 1665 

Домброван Т. І. 1653 

Домище- 

Медяник А. М. 320 

Домінська О. Я. 1348 

Донець А. О. 1403 

Донець А. О. 1522 

Донченко Т. О. 553 

Дорогий Я. Ю. 43 

Дорожкін В. Р. 119 

Дорожко І. І. 86 

Дороніна Ю. В. 6 

Дорохіна Г. І. 1595 

Дорош М. І. 847 

Драгулян М. В. 1436 

Дранник Е. В. 293 

Драпогуз В. П. 103 

Драпушко Н. А. 1779 

Драч І. Д. 1719 

Драч І. І. 651 

Дригайло С. В. 82 

Дрозд І. Ф. 1404 

Дрозденко О. Л. 685 

Дружина О. М. 1021 

Дубина О. А. 1647 

Дубіжанський Д. І. 1295 

Дубініна М. В. 336 

Дубовик О. О. 1387 

Дуброва Л. Ю. 1165 

Дудін В. Ю. 1254 

Дудник А. О. 1561 

Дудник С. В. 1004 

Дуліна Н. А. 1189 

Дупляк О. М. 231 

Дурсунов Р. М. 378 

Дутчак Ю. В. 1633 

Дуюнова Т. В. 447 

Дьомін М. В. 1250 

Дьякон Д. Р. 321 

Дяговець К. І. 951 

Дяченко І. В. 872 

Дяченко Л. А. 1357 

Дяченко О. Б. 959 

Дяченко Ю. Л. 1634 

Дячков М. В. 1505 

Ельперіна О. О. 232 

Ерліхман А. М. 1649 

Євтушенко О. В. 254 

Єгорченков О. В. 60 

Єлагін В. П. 530 

Єлецька Т. О. 939 

Єлісєєва О. В. 11 

Ємцев В. І. 310 

Єрін В. О. 1251 

Єрмішова С. В. 554 

Єрмолаєв П. В. 61 

Єрошенко О. Б. 500 

Єрошенко О. В. 1419 

Єршова Є. Б. 1126 

Єфремова І. В. 1605 

Єщенко О. І. 965 

Жаміль  

Абєдальрахім  

Жаміль Альсаяйде 1562 

Жарікова І. В. 1199 

Жаркіх Т. В. 1606 

Жванія Л. В. 1735 

Желеф Г. Б. 396 

Жемчужин В. Ю. 1405 

Женжера С. В. 170 

Жеребкін С. В. 87 

Жерновий К. Ю. 777 

Жигунов Д. О. 1519 

Жижко О. А. 641 

Жирнова К. О. 482 

Жукова В. О. 255 

Жуковський С. С. 597 

Журавльов В. П. 768 

Журба М. А. 88 

Жученко О. А. 1563 

Заблоцький В. В. 531 

Заболотна О. А. 601 

Забуга Ю. І. 1066 

Забуранний Н. В. 922 

Завалко К. В. 652 

Заграй Г. В. 233 

Задорожний А. А. 448 

Заєць Л. М. 876 

Заікіна Г. В. 1420 

Заїка В. І. 1564 

Зайцев В. В. 1288 

Зайцева І. П. 294 

Зайцева Н. В. 234 

Залевський Р. А. 761 

Заліпухін О. Д. 867 

Заплітний Я. Д. 1388 

Запорожцева Ю. С. 686 

Заргана І. А. 1477 

Заремба В. П. 1478 

Зарицька А. В. 188 

Зарицька О. І. 1205 

Зарівна Н. О. 984 

Зарудна Н. Я. 1461 

Заруцька О. П. 286 

Засенко В. І. 804 
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Захаренко В. В. 794 

Захарченко Н. В. 1686 

Заяць Н. В. 384 

Збишко І. С. 214 

Звєгинцова М. Е. 1727 

Здирко Н. Г. 1462 

Зеленкіна К. І. 62 

Зелінська Г. О. 49 

Зеркаль М. В. 1753 

Зима А. О. 235 

Зінкевич О. Г. 1296 

Зінченко Л. В. 589 

Злотник- 

Шагіна О. О. 1736 

Злочевська І. Е. 1166 

Змисний М. М. 1234 

Зозуль І. В. 397 

Золовська О. В. 1449 

Золотарьова Н. С. 1607 

Зора К. П. 1635 

Зорянський В. М. 832 

Зуб Г. А. 511 

Зубенко А. В. 364 

Зубкова К. В. 1512 

Зубричев О. С. 1583 

Зюкова І. Б. 1022 

Ібрагімов Е. Е. 50 

Іванець І. В. 322 

Іванов О. О. 104 

Іванов О. Ю. 770 

Іванова Г. С. 1523 

Іванова М. О. 323 

Іванова С. В. 1744 

Івановська О. В. 1193 

Івануса А. І. 63 

Іванцик Л. Б. 985 

Іванченко В. О. 1695 

Івасюк  Ю. С. 940 

Івасюк І. П. 1358 

Івахненко О. С. 1001 

Івашев Є. В. 365 

Івашкевич Г. І. 798 

Івашко Ю. В. 1588 

Іващенко А. Г. 1479 

Іващенко Н. В. 1516 

Іващук Д. О. 1023 

Івченко Н. В. 853 

Ігіна О. В. 1666 

Ігнатенко Є. В. 1167 

Ігнатенко Є. В. 1297 

Ігнатенко О. В. 687 

Ігнатишин В. В. 877 

Ігнатюк Т. М. 1168 

Ізай В. Ю. 819 

Ільєнко І. М. 1624 

Ільічова В. О. 840 

Ільченко В. О. 1480 

Імас Т. В. 1636 

Іовіца А. В. 1067 

Іовчева А. М. 208 

Ісакова В. М. 398 

Ішин А. В. 1768 

Ішков М. О. 1068 

Іщенко Ю. А. 168 

Іщук А. В. 796 

Йовбак У. С. 1524 

Йосипенко О. М. 89 

Йохна В. М. 64 

Кавалець І. І. 771 

Кавешгар М. 1320 

Каганова Н. В. 941 

Казак І. О. 688 

Калабська В. С. 613 

Калашніков В. В. 1148 

Калинич Л. В. 189 

Калініченко Г. В. 491 

Камінська О. З. 1780 

Каньовська Д. В. 1452 

Канюка О. П. 911 

Капітан Л. І. 1769 

Капустіна О. Г. 1044 

Карабчук Д. Ю. 1337 

Караковська Н. Є. 986 

Карлова В. В. 524 

Карлова І. В. 1000 

Карнаух Б. П. 483 

Карпінець В. Й. 295 

Карпушенко Ю. В. 1069 

Карпюк В. А. 689 

Карчева Г. Т. 287 

Кас'яненко Д. В. 555 

Катан Л. І. 337 

Каткова В. П. 690 

Катроша Л. В. 296 

Кахно І. В. 136 

Качур С. О. 1554 

Кашперук- 

Карпюк І. С. 952 

Кащенко О. В. 1589 

Кваско О. Ю. 929 

Кекош О. М. 598 

Кемінь Р. В. 1070 

Кефі Найссан 1149 

Кий-Кокарєва В. Г. 556 

Кикоть О. О. 474 

Кирикилиця В. В. 691 

Кирильченко М. В. 1531 

Кирильчук М. Є. 1159 

Кириченко О. С. 1481 

Кириченко Т. І. 870 

Киричок Д. В. 1045 

Киселиця С. В. 105 

Кислинська А. І. 1437 

Кифяк В. І. 340 

Кичилюк Ю. В. 1421 

Кияненко В. А. 1169 

Кідалов С. О. 399 

Кіндрат І. Р. 608 

Кірик Ю. І. 820 

Кірієнко Ю. А. 345 

Кір'якова М. Є. 357 

Кір'ян В. О. 400 

Кісельов В. В. 953 

Кісільов Р. В. 1359 

Кіча Н. В. 1024 

Кіяшко Д. І. 1314 

Кіяшко Е. В. 1170 

Клибанівська Т. М. 137 

Клименко А. В. 1054 

Клименко М. О. 1578 

Климчук О. Б. 881 

Клипа А. В. 16 

Клінцова М. М. 106 

Клок С. В. 884 

Клочковська В. О. 267 

Кльофа Т. Г. 1108 

Клювак А. В. 34 

Клягін В. Я. 1046 

Кміть І. В. 138 

Князь Т. М. 1711 

Кобельник В. Р. 1277 

Кобзар А. О. 1781 

Кобиляк Н. М. 1071 

Кобищан Г. Д. 1550 
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Кобрін А. В. 1225 

Коваленко В. Л. 324 

Коваленко В. М. 1410 

Коваленко І. В. 1262 

Коваленко І. В. 1513 

Коваленко М. М. 532 

Коваленко О. М. 557 

Коваленко С. О. 1119 

Коваленко Т. О. 1737 

Коваль В. Ю. 692 

Ковальова Г. М. 1712 

Ковальська В. С. 488 

Ковальчук Н. А. 1422 

Ковальчук О. В. 614 

Ковальчук С. Б. 848 

Ковальчук Я. Я. 912 

Ковтун- 

Водяницька С. М. 930 

Ковтунов О. В. 1349 

Кожанова О. С. 1637 

Кожухов С. М. 1015 

Козак О. Л. 1289 

Козаченко О. В. 190 

Козелець Г. М. 1372 

Козинятко Т. А. 762 

Козирев І. П. 1206 

Козій Н. І. 1338 

Козіна Т. В. 1373 

Козлова О. С. 1667 

Козловська Л. В. 644 

Козловська Х. Ю. 1072 

Козубовський Р. В. 645 

Козюра І. В. 533 

Койро О. О. 987 

Колесник А. Л. 17 

Колесникова Л. Л. 1713 

Колеснікова А. О. 942 

Колісник М. Е. 790 

Колісник О. В. 90 

Колісніченко К. В. 297 

Колмикова О. О. 1720 

Коломєйцев А. В. 1596 

Колосовська В. В. 693 

Коляденко Ю. М. 236 

Комаров К. О. 1597 

Компанієць І. В. 1190 

Кондратенко В. М. 501 

Кондратенко О. М. 1243 

Кондратенко Ю. В. 512 

Кондратьєва І. В. 177 

Кондратюк Т. В. 534 

Кононенко Г. А. 1542 

Конончук І. М. 1782 

Конопльова Є. Л. 1389 

Конох О. Є. 1638 

Копаєнко Г. І. 1143 

Копачинська Г. В. 1754 

Копитков Д. М. 694 

Копусь О. А. 653 

Корбутяк А. Г. 237 

Корендій В. М. 1252 

Корень Я. М. 858 

Корецька М. В. 1738 

Корецький О. В. 1226 

Корецький О. Є. 1374 

Корж Ю. М. 635 

Корнієнко С. І. 1400 

Корнієнко Т. М. 65 

Корнійчук Г. В. 298 

Коробейнікова Т. І. 695 

Короленко В. Л. 621 

Король А. Р. 1144 

Король В. І. 470 

Коротенко Д. В. 1783 

Короткова С. В. 622 

Корпачева- 

Зінич О. В. 1055 

Корх В. М. 191 

Коршун Н. В. 1235 

Коршунов Є. А. 1482 

Корява Т. Ф. 1171 

Косенко Д. В. 209 

Косенко Ю. М. 636 

Костенко В. В. 449 

Костенко С. В. 1784 

Костенко С. Е. 590 

Костів І. С. 1506 

Костюк В. С. 943 

Костюк О. О. 1397 

Костюкова О. А. 1073 

Косцова М. В. 139 

Косяк І. В. 696 

Котів Р. М. 1576 

Котляр О. О. 140 

Котов А. Г. 978 

Котов Д. В. 878 

Котович А. І. 1728 

Котузаки О. М. 1525 

Кочевой М. М. 1483 

Кочубей Т. Д. 584 

Кошевцова М. А. 299 

Кравець С. С. 1390 

Кравченко О. В. 1503 

Кравчун О. С. 558 

Красношлик Н. О. 791 

Краснощок В. В. 1739 

Красуля О. І. 976 

Крашенінін О. С. 1326 

Кривонос О. М. 697 

Кривцова О. Я. 637 

Крижова Н. М. 1150 

Крикун І. Г. 778 

Кримець С. А. 1142 

Критенко О. О. 559 

Кришеник Н. І. 268 

Кришталь Т. М. 263 

Кротюк О. В. 401 

Крошний І. М. 792 

Крук І. В. 1381 

Круть А. Г. 1074 

Крутько С. О. 1763 

Крючков Д. Ю. 1075 

Кудій Д. А. 833 

Кудряшов А. І. 1484 

Кудряшов В. В. 1217 

Кузнецова Т. Ю. 859 

Кузнець Т. В. 1770 

Кузьменко Л. М. 1438 

Кузьменко М. О. 1025 

Кузьмін Ю. І. 935 

Кузюра Г. М. 623 

Кукуруза Г. В. 120 

Кулаковська І. М. 341 

Кулик І. В. 1236 

Кулинич Е. М. 1565 

Кулиняк М. А. 1608 

Куліца О. С. 1227 

Куліш О. В. 698 

Кунанець Н. Е. 80 

Куніцин С. В. 311 

Кунченко- 

Харченко В. І. 35 

Купріков І. В. 889 

Купцова І. І. 215 
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Куренна Т. В. 141 

Курило С. Л. 402 

Курілов Г. М. 450 

Куркова К. М. 403 

Курок В. П. 654 

Курташ О. О. 1076 

Куртинець М. І. 366 

Кутіщев П. С. 1447 

Кутра Д. С. 1253 

Кутько Х. В. 821 

Куц П. В. 1056 

Куцела Л. І. 1423 

Куценко В. П. 1196 

Куценко О. С. 841 

Куценко Ю. М. 1197 

Куча П. М. 1285 

Кучерина Л. А. 325 

Кучинська І. А. 1005 

Кучинська О. П. 435 

Кучковський О. М. 960 

Кушнір Н. О. 699 

Кушнір О. М. 1298 

Кущ Є. В. 1609 

Лабінська Б. І. 602 

Лавренко В. С. 1764 

Лазарєв Д. В. 404 

Лазарь Ю. М. 1151 

Лазебна Н. В. 1668 

Ламеко О. Л. 1207 

Ландін В. П. 1333 

Ланець О. В. 1194 

Лапчевська О. Ф. 489 

Ларін Ю. В. 1740 

Ларіонова Н. Б. 700 

Лебединець О. М. 1026 

Лебединська М. М. 1047 

Леваєва Л. Ю. 300 

Левандовський І. А. 854 

Левицька Н. О. 367 

Левицький А. С. 1202 

Левківський О. О. 1321 

Левкович Н. М. 894 

Левкович С. Р. 913 

Левченко О. Г. 91 

Леках А. А. 1228 

Лелека С. В. 1216 

Лемішко Б. Б. 535 

Лемішко Ю. Ю. 451 

Леонтьєва Н. І. 1610 

Лещенко В. О. 1339 

Лєрмонтов О. О. 961 

Лєскіна І. Є. 405 

Липинська Я. В. 1127 

Липка С. І. 1687 

Липов'як- 

Мєлкозьорова А. І. 282 

Лисак В. Ф. 1771 

Лисенко А. О. 326 

Лисенкова В. В. 92 

Лисий А. О. 1454 

Литвин О. В. 1700 

Литовченко О. О. 1137 

Личко В. С. 368 

Ліганенко М. Г. 1517 

Лісін Д. О. 785 

Лісняк В. В. 855 

Лісовий І. О. 1360 

Лобан О. Л. 484 

Логінова Л. О. 1306 

Логінова О. О. 1172 

Лозан Т. А. 615 

Лозинський Е. О. 1299 

Лозицький О. А. 25 

Лозовська Т. С. 1532 

Лойко В. В. 264 

Лойко І. І. 1077 

Лопух К. В. 238 

Лопушанська О. В. 406 

Лорві І. Ф. 1485 

Лоскутов О. А. 1016 

Лузан О. Р. 1361 

Лукашенко Л. В. 1611 

Лукінова О. В. 860 

Лукман І. Махамед 1109 

Лук'яненко Н. М. 192 

Лук'янов М. Ю. 868 

Лунгул І. В. 142 

Луняков О. В. 288 

Лухуташвілі Н. Х. 560 

Луцак І. В. 988 

Луценко Л. А. 1098 

Льовочкіна А. М. 121 

Льошенко О. А. 143 

Любима О. Є. 772 

Любимова С. А. 1669 

Любичев М. В. 1745 

Любінська Л. Г. 925 

Любомирський М. В. 1535 

Лясковець О. В. 369 

Ляшенко Д. М. 171 

Магльована Г. М. 1078 

Магорівська І. Б. 898 

Мазур О. В. 269 

Мазяр В. М. 144 

Майборода М. І. 222 

Майстренко Л. А. 1547 

Майстренко О. С. 44 

Макієвська Т. Л. 1514 

Макович Х. Я. 1714 

Максименко А. А. 1537 

Максименко М. І. 513 

Максименко О. Л. 1128 

Максимова О. В. 1079 

Максюта А. А. 301 

Максютов А. О. 701 

Малахов П. С. 1080 

Малецький А. В. 1486 

Малий В. В. 979 

Малик О. В. 1200 

Малишева С. В. 899 

Малишівська І. В. 1741 

Маловик К. М. 1468 

Маляренко А. В. 502 

Мандрікова Л. В. 18 

Манжура О. М. 239 

Манько Б. О. 962 

Мардар М. Р. 1469 

Маренич В. М. 407 

Мар'єнков М. Г. 1579 

Маринич І. А. 1566 

Маринченко Г. М. 1785 

Марковцій Л. Ю. 1048 

Мартиненко Л. М. 581 

Мартинова С. М. 1110 

Мартинова Ю. Ю. 1133 

Мартинович Т. Л. 1081 

Мартиш О. О. 1575 

Марцинко О. Е. 865 

Марціновська Д. С. 178 

Марченко В. А. 849 

Марченко М. В. 989 

Марченко М. Ю. 452 

Марченко С. С. 702 

Марчук Р. М. 1322 



   

 
270 

Марчук Ю. Ф. 1082 

Масаєв М. В. 93 

Маслюк О. Ю. 1765 

Масюченко О. М. 1398 

Матат Ю. І. 370 

Матвієнко А. І. 1391 

Матвієнко Ю. О. 703 

Матіяш О. Я. 1083 

Матус С. К. 1315 

Матюніна М. В. 346 

Матяш В. В. 1639 

Махачашвілі Р. К. 1654 

Махінько М. М. 1300 

Мациніна М. О. 1099 

Маціборук П. В. 1340 

Мацкевич Д. В. 1244 

Мацько І. Й. 1191 

Мацюк В. В. 704 

Мачинська Н. І. 655 

Маштакова Н. В. 1650 

Машталір А. І. 1786 

Медведєва О. А. 705 

Мекшун П. В. 342 

Мельник Н. А. 599 

Мельник О. В. 66 

Мельник О. М. 1084 

Мельник С. А. 775 

Мельник Ю. А. 1182 

Мельничук І. В. 327 

Мельничук С. Л. 1406 

Мержинський Є. К. 270 

Мещерякова Н. В. 1100 

Мємєтова Р. Ш. 1584 

Мєшкова Н. Л. 1487 

Мигалюк Л. В. 485 

Микитась А. В. 408 

Микитась І. М. 409 

Миколінська С. І. 616 

Микулець В. Ю. 410 

Мироненко В. В. 193 

Михайленко Г. В. 561 

Михайлов В. А. 1755 

Михайлов В. М. 562 

Мицкан Т. С. 145 

Міластная А. Г. 1424 

Мілютіна Ю. С. 328 

Міненко О. В. 1723 

Мінін І. Г. 271 

Мірошниченко І. В. 1307 

Мішеніна Т. М. 656 

Мішкур В. Г. 1697 

Міщенко В. А. 990 

Міщенко Н. І. 706 

Міщенко Ю. А. 799 

Млавець Ю. Ю. 779 

Мних І. М. 1278 

Мовчан Д. В. 411 

Модестова Т. В. 707 

Мозолюк М. Ю. 861 

Моісєєва Н. О. 1688 

Мокієнко В. І. 890 

Мокрицька О. В. 793 

Молчанов П. О. 1538 

Монарха В. Ю. 834 

Монастирська Ю. Г. 1689 

Монолатій Т. П. 1725 

Моргаєнко О. О. 914 

Мороз В. М. 536 

Мороз Р. А. 146 

Морозов Т. О. 329 

Морозова В. С. 900 

Морозова Н. Л. 272 

Морозова Я. В. 1612 

Мосієнко Г. А. 1526 

Москвітін А. О. 806 

Мотрич М. М. 256 

Мотрук Р. В. 147 

Мудрик Ю. С. 210 

Мукомела- 

Михалець В. О. 1488 

Мурженко В. С. 1572 

Мусій- 

Семенців Х. Г. 1085 

Мустеца І. В. 1463 

Набієв О. Ш. 240 

Нагірна Н. І. 862 

Нагорний В. В. 241 

Назаренко В. В. 1341 

Найдьонова Л. А. 182 

Наконечна О. А. 780 

Наконечний В. В. 537 

Наріжний С. Ю. 486 

Насінник І. О. 1152 

Науменко Р. А. 538 

Наумов І. В. 1192 

Наумов М. М. 1292 

Наумова О. О. 1742 

Небрат В. В. 224 

Невдаха А. Ю. 1245 

Негрич О. І. 354 

Недострелова Л. В. 885 

Немченко В. О. 412 

Непомняща Т. В. 708 

Несин Ю. М. 709 

Нестеренко Н. А. 1640 

Нестеренко Т. М. 1308 

Нехайчук О. В. 1425 

Нецик М. В. 1370 

Нечипоренко В. В. 630 

Нечипоренко Ю. С. 220 

Нечипуренко О. М. 1036 

Нєізвєсний С. І. 51 

Никифоров А. Є. 539 

Николюк А. М. 1101 

Ніжевська Т. В. 710 

Нікітін Д. М. 1195 

Нікітіна Г. О. 1267 

Нікітчук Т. М. 1027 

Нікішин В. В. 77 

Нікішина Т. І. 1670 

Ніколаєв І. Ю. 879 

Ніколаєва Т. І. 1574 

Ніколаєнко С. В. 19 

Ніколайчук М. В. 1489 

Нікульшина Т. М. 1655 

Нілова Т. О. 1301 

Ніцевич А. В. 1309 

Новак О. М. 711 

Новіков М. Ю. 1037 

Новосьолова В. І. 624 

Новосьолова Г. Г. 563 

Ноздрін О. М. 371 

Ноздрюхіна І. В. 1507 

Норенко Ю. І. 67 

Носко О. П. 194 

Ночніченко І. В. 1183 

Нужна Г. Д. 944 

Нух Таха Насіф 1237 

Нуянзін О. М. 969 

Ню Юньфей 1641 

Образцова І. О. 492 

Обух Л. В. 1613 

Овчаренко С. В. 302 

Огоньок В. О. 1585 
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Олексенко С. В. 330 

Олексієнко Т. О. 977 

Оленковська Л. П. 564 

Олійник А. Р. 565 

Олійник Д. В. 566 

Олійник О. О. 257 

Оліфірова Т. Ф. 991 

Ольхова Н. В. 712 

Омельник О. П. 842 

Онищенко О. В. 970 

Онищенко У. Є. 931 

Онищук О. О. 1268 

Опалєв В. А. 1246 

Опанасюк Ю. І. 68 

Оргієць О. М. 567 

Орешняк В. Л. 242 

Орєхова А. О. 20 

Оржаховська А. А. 413 

Оришака О. В. 915 

Орленко Я. Ю. 540 

Орлов В. В. 1490 

Орлова В. О. 414 

Орлова О. А. 713 

Орос О. Б. 195 

Осадча О. Л. 211 

Осіпа Л. В. 617 

Османова А. М. 148 

Остапенко Б. І. 172 

Остапенко О. М. 714 

Остапчук О. В. 243 

Островська К. О. 122 

Островська Н. Л. 303 

Павліков В. В. 1229 

Павлов Ю. О. 642 

Павлушенко С. Д. 1173 

Павлюк В. І. 1323 

Пагава О. В. 149 

Падалка А. О. 510 

Пажина С. Л. 273 

Паламар Н. І. 1690 

Паламарчук Л. Б. 620 

Палапа Н. В. 1383 

Палій Ю. В. 176 

Панасенко Д. А. 347 

Панга М. В. 150 

Панкова О. В. 1375 

Панкратов О. В. 787 

Панова М. С. 415 

Паночко М. М. 1715 

Панфілова О. Є. 416 

Паньків Л. І. 822 

Паренюк О. Ю. 923 

Парубець Ю. Г. 417 

Парфенюк І. М. 196 

Пархоменко М. М. 475 

Пасека М. О. 453 

Пасічник А. В. 151 

Пасічник І. О. 1407 

Патлачук В. Н. 372 

Пахомова Н. Г. 657 

Пашкевич І. Ю. 1426 

Пащенко Ю. П. 916 

Педаченко Н. Ю. 1160 

Педь Д. С. 1539 

Пера- 

Васильченко А. В. 1153 

Перепічай А. О. 1263 

Перцова Ю. Г. 1102 

Перцухов А. А. 1642 

Петраш О. В. 1310 

Петрашко Л. П. 356 

Петренко О. В. 1145 

Петренко О. В. 1302 

Петренко О. К. 78 

Петренко С. В. 1671 

Петренко Ю. О. 896 

Петрик В. В. 503 

Петрик М. Р. 783 

Петрова І. В. 79 

Петровська Ю. Р. 1598 

Пивовар А. М. 1491 

Пилатюк Н. І. 1614 

Пилипенко К. П. 781 

Пилипенко С. Г. 797 

Пильнов Д. О. 1455 

Пиптюк П. Ф. 638 

Пиріг Т. Ю. 1255 

Пігош В. А. 1464 

Піддубна А. І. 1138 

Піддубчак О. А. 525 

Підручна С. Р. 1002 

Пікас О. Б. 1038 

Пінчук А. О. 331 

Піньковська Г. В. 274 

Пірникоза А. В. 1006 

Піроженко О. Ю. 275 

Піхманець Р. В. 1730 

Платонова Н. П. 1432 

Плахотнюк Н. П. 715 

Плешкановська А. М. 

 1580 

Плисак Д. В. 1672 

Плохута Т. М. 716 

Побережник Г. А. 1086 

Поверляк Т. І. 1350 

Погорецька Х. В. 1087 

Погорілий Д. М. 1154 

Подгорна Л. П. 173 

Поднебенна С. К. 1208 

Подольська Т. А. 717 

Подольський О. В. 1028 

Подолян О. О. 1256 

Поздняков Д. О. 1673 

Полєтайкін О. М. 2 

Поливода О. В. 1567 

Поліщук К. В. 1377 

Поліщук Н. М. 718 

Поліщук Ю. П. 992 

Поломошнова М. І. 304 

Полонський Д. М. 418 

Полотай О. І. 69 

Польова Е. В. 1674 

Польовська В. Т. 763 

Польщикова О. М. 1716 

Полякова Т. В. 45 

Помиткіна Л. В. 123 

Пономар С. І. 1414 

Пономаренко В. М. 1445 

Пономарьова Г. О. 823 

Попадич О. О. 719 

Попадюк О. І. 276 

Попик І. М. 1448 

Попов М. О. 882 

Попова О. Б. 197 

Поправка О. Г. 305 

Порало І. В. 591 

Посашкова С. В. 782 

Постельжук О. М. 83 

Посторонко В. М. 1492 

Потієнко В. О. 625 

Потіп М. М. 419 

Потьомкін М. М. 824 

Поцелуєв В. І. 971 

Почапський Є. П. 1184 
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Почеп В. А. 1527 

Придруга С. М. 1007 

Прийма О. Б. 1427 

Прилипко Р. Д. 1787 

Припотень В. Ю. 1470 

Приходченко О. В. 886 

Приходько М. М. 1750 

Пріма Д. А. 720 

Проказа О. І. 1568 

Прокопенко А. В. 1675 

Прокопенко Р. В. 721 

Прокоф'єва К. В. 70 

Пророк Н. В. 124 

Простибоженко Т. В. 478 

Просянюк О. В. 493 

Протопопов Р. Я. 1501 

Прохоренко К. А. 517 

Проценко О. М. 1324 

Проценко О. С. 1057 

Птуха В. А. 1676 

Пурцхванідзе О. В. 174 

Пустова М. І. 107 

Пухальська А. П. 1493 

Пушкарьов В. В. 1103 

П'ятниця В. І. 835 

Радовенчик Я. В. 764 

Радчук А. О. 1788 

Рак Т. Є. 36 

Ратушняк В. І. 420 

Рашкевич Ю. Ю. 46 

Ребенко М. Ю. 1651 

Ребот Д. П. 1279 

Реброва О. Є. 658 

Рева Н. С. 1677 

Ревенько О. О. 1161 

Реков Ю. В. 1546 

Ремізова О. І. 1590 

Репетєй В. Д. 1329 

Репецький І. А. 1533 

Рєпко О. В. 1428 

Ржевська А. В. 659 

Рибак О. Ю. 1626 

Рибальченко Л. І. 1453 

Рибченко А. О. 421 

Рижикова М. Д. 1678 

Ринкова О. В. 454 

Ришковець Ю. В. 28 

Різничок С. В. 722 

Ровецький І. М. 836 

Рогачова Т. А. 1029 

Рогова С. Ю. 837 

Родний О. В. 94 

Розовик О. Д. 1789 

Ройко Ю. Я. 1450 

Ролік О. І. 37 

Романенко К. М. 520 

Романець В. М. 723 

Романова Ю. Г. 1058 

Романовська Д. Д. 724 

Романченко В. І. 1652 

Романченко С. В. 1442 

Романюк Є. О. 373 

Ромаскевич Ю. О. 1125 

Ругаль В. П. 1790 

Рудавський Д. В. 1185 

Руденко В. В. 198 

Руденко Л. М. 125 

Руденко Т. В. 1599 

Руденький С. Г. 1260 

Ружицька Н. В. 1515 

Рум'янков Ю. О. 932 

Румянцева О. А. 1679 

Рутковський М. О. 1290 

Рябчинська О. П. 436 

Рябчук О. М. 816 

Рясна І. М. 1643 

Савельєва М. С. 1434 

Савенкова І. І. 1131 

Савін Є. Є. 568 

Савіна Н. Б. 312 

Савінова Н. А. 437 

Савлук С. М. 289 

Савон І. Л. 1140 

Савула Р. С. 1291 

Савчин М. В. 385 

Савчук В. М. 1111 

Сагала Т. А. 1502 

Садовникова Д. В. 1615 

Садчиков О. О. 1317 

Саід Халава Фауаз 1242 

Саламін О. С. 343 

Салдадзе Б. Г. 1174 

Саленко Ю. С. 1536 

Салманов Айдин  

Гурбан 1134 

Самілик Л. О. 422 

Самілик М. М. 1518 

Самойленко Т. І. 1623 

Самойлова І. В. 646 

Самсонова О. О. 725 

Сапіга Р. І. 569 

Сарібєкова Ю. Г. 1548 

Сас І. М. 283 

Саурова Т. А. 1218 

Сафіюк О. В. 1721 

Сафонова С. О. 47 

Сачок Р. В. 1508 

Свєточева І. І. 726 

Свинаренко А. А. 839 

Свиридов В. І. 1330 

Свірщук Н. С. 727 

Святенко Ю. О. 152 

Севостьянов І. В. 1498 

Сеітова Е. І. 1791 

Семененко- 

Мартинюк М. В. 494 

Семенець Л. М. 728 

Семенко О. В. 455 

Семенов О. В. 1186 

Семенович А. С. 216 

Семенюк Ю. В. 1247 

Семенюта А. М. 1362 

Семікозов А. А. 1616 

Семків В. В. 487 

Семко Т. В. 1443 

Сенчак І. І. 729 

Сенченко Н. М. 456 

Сеньків Ю. В. 901 

Сербіна Н. В. 1617 

Сердюк Т. В. 1129 

Сердюков Я. К. 1429 

Серебряков О. М. 1008 

Середа І. І. 1392 

Середюк Н. Г. 175 

Сивак М. М. 457 

Сиваш І. С. 1644 

Сидоренко В. В. 596 

Сидоренко О. О. 85 

Сидоров Д. В. 825 

Сидорчук О. В. 1509 

Сизоненко І. Г. 606 

Сингаївська О. І. 1581 

Синельник І. С. 84 

Синенький В. М. 1792 
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Сироткіна О. В. 1088 

Сирцева С. В. 277 

Сисак І. М. 1214 

Сівков С. В. 423 

Сімко Р. Т. 153 

Сіома М. О. 108 

Сірик О. М. 1552 

Сірман О. В. 730 

Скаб О. Б. 917 

Сквірський І. О. 521 

Скиданчук С. А. 731 

Скловський І. З. 183 

Скороход І. В. 306 

Скресанова І. В. 808 

Скринник Н. М. 179 

Слабкий А. В. 1280 

Слабунова Ю. В. 424 

Сладких І. А. 732 

Слободян О. І. 1030 

Слота Н. В. 618 

Слюсар А. М. 570 

Смотр О. О. 3 

Собкова С. І. 199 

Сокол С. П. 1363 

Соколов В. М. 425 

Соколов Д. П. 1691 

Сокур О. В. 1059 

Соловей Т. В. 887 

Солових Є. К. 1261 

Соловій І. П. 225 

Соловйова О. І. 993 

Соломаха А. С. 817 

Соломаха Н. Г. 1342 

Солтис І. В. 810 

Сопін А. О. 826 

Сорока О. О. 426 

Сотнікова Ю. В. 258 

Сочка А. В. 1089 

Співак Я. О. 639 

Спіркіна О. О. 1793 

Сподар К. В. 1494 

Ставецька Р. В. 1433 

Стадницька О. М. 307 

Стаднік О. М. 427 

Стахів І. Р. 21 

Стельмашенко О. О. 571 

Степан В. Т. 1112 

Степанова Е. Р. 259 

Степанова Ю. Л. 71 

Степанчиков Д. М. 1209 

Степанчук В. В. 344 

Степанюк А. А. 1378 

Стеців І. С. 1495 

Стільник В. В. 1351 

Столяр Л. Г. 1465 

Сторожук С. В. 95 

Стоян П. Ф. 1757 

Стоянович С. В. 1312 

Стратієнко Л. В. 504 

Страшненко Г. М. 1155 

Строй Д. О. 963 

Строй О. О. 1106 

Струпинська Н. В. 1496 

Ступень Р. М. 244 

Субботін С. О. 31 

Суденко О. В. 1794 

Сулевський В. В. 72 

Супрун Н. В. 582 

Супруненко І. В. 600 

Супруненко М. В. 609 

Сура Н. А. 660 

Суржик І. О. 109 

Сусіденко Ю. В. 348 

Суслова М. О. 1698 

Сухомлін К. Б. 936 

Сухорученко С. К. 1311 

Сушко А. О. 1746 

Сущенко О. А. 351 

Сьомін О. А. 1331 

Сюткіна Н. Г. 765 

Таванюк Т. Я. 1257 

Тавлуй І. П. 733 

Таміліна І. Є. 1625 

Таммо Р. 1009 

Танага В. О. 1049 

Танасогло А. В. 1303 

Тандир О. В. 495 

Танченко А. Ю. 850 

Тараба І. О. 1692 

Таранченко О. М. 631 

Тарасова О. В. 355 

Тарасюк Л. В. 626 

Татар М. С. 308 

Тацій Ю. О. 278 

Телегеєв І. Г. 863 

Тельянов В. О. 1577 

Теренко О. О. 734 

Терещенко В. М. 869 

Терещук С. С. 458 

Тиліщак В. С. 1747 

Тимофєєв С. С. 1327 

Тимофійчук О. Б. 1393 

Тимчук Т. М. 954 

Тинчук С. О. 851 

Титович А. О. 1645 

Титунь О. Л. 735 

Тищенко А. О. 428 

Тищенко О. П. 313 

Тібекін Я. О. 572 

Тігунова І. Є. 1411 

Тітко В. О. 1210 

Тітова Н. А. 154 

Тіхонов В. І. 1223 

Ткач В. В. 864 

Ткаченко В. М. 1618 

Ткаченко Л. Ю. 1394 

Ткаченко С. М. 1795 

Ткачова Ю. О. 902 

Ткачук Т. С. 647 

Товканець Г. В. 661 

Токар В. В. 314 

Токарев Д. О. 1569 

Толкаченко О. В. 518 

Толчєва Г. В. 736 

Томіліна А. О. 737 

Томницький А. В. 1382 

Томчаковський О. Г. 1680 

Топоркова Ю. О. 738 

Трегубов Е. Л. 429 

Третяк Б. І. 895 

Третяк М. В. 1211 

Третяк Ю. Ю. 1696 

Тріщ Г. М. 1497 

Трофимчук В. О. 245 

Трофімук К. В. 739 

Труляєв Р. О. 155 

Трумко О. М. 1717 

Трухан О. В. 200 

Труш І. В. 471 

Тугай Т. І. 966 

Тугай Ю. І. 1203 

Туєв О. А. 459 

Тулайдан В. Г. 1646 

Туник Ю. І. 430 
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Тур О. М. 627 

Турчин- 

Кукаріна І. В. 505 

Туцький Ю. В. 514 

Тюпишева О. Ю. 260 

Угляр Я. Ю. 110 

Удовенко І. О. 261 

Улибіна В. О. 460 

Усик Д. Б. 156 

Устінова В. О. 740 

Уханський Р. В. 972 

Ухань О. О. 891 

Фабричнікова І. А. 1269 

Фазикош О. В. 431 

Фазі З. І. Аль- 

Кайялі 1156 

Файнман І. Б. 741 

Файчук М. І. 1325 

Фархат А. Г. 1175 

Фархшатова О. В. 73 

Фахурдінова М. А. 1693 

Федевич О. М. 1031 

Феденко Є. С. 1120 

Федірко Г. В. 1121 

Федоренко Н. І. 201 

Федорівська О. В. 1219 

Федорічева І. О. 111 

Федорків О. П. 1619 

Федорова Ю. Г. 1681 

Федорович В. Л. 1430 

Федорченко Н. В. 202 

Федорчук А. Л. 742 

Федченко О. В. 838 

Фелькель Т. Г. 157 

Ференц І. В. 1090 

Фесік Л. І. 743 

Фєдосєєв В. В. 461 

Филимонова І. І. 811 

Філенко І. В. 218 

Філіппова Ю. О. 332 

Фінюк Н. С. 918 

Фоменко О. В. 1600 

Фомін В. В. 573 

Фоміна Н. П. 1620 

Франченко Л. О. 333 

Фролов В. В. 32 

Фурдєй П. Г. 1286 

Фурлета В. В. 1091 

Хабусєва М. С. 158 

Халід. Х. Асаад 1238 

Халілева Д. Р. 219 

Хамуд М. Ф. 1130 

Ханіна О. І. 1176 

Ханчич В. М. 112 

Харенко Д. О. 1510 

Харитонова К. С. 812 

Харитонова Л. В. 883 

Харсун О. В. 1796 

Харченко А. В. 1431 

Харченко М. О. 1304 

Харченко О. В. 1060 

Хассеін Джухад  

Салман Аль-Амері 1305 

Хасхачих Д. А. 1177 

Хачатрян А. В. 852 

Хачатрян В. С. 379 

Хендель Н. В. 380 

Хендрик О. Ю. 744 

Хижняк Т. Ю. 745 

Хлевна Ю. Л. 1270 

Хмелевська Н. А. 113 

Хмуринська Т. О. 746 

Холох О. І. 114 

Хома І. Б. 52 

Хорош В. Я. 1113 

Хорт І. В. 432 

Хотунов В. І. 747 

Хохленкова Н. В. 980 

Хрущ В. І. 1105 

Ху Жунсі 748 

Худолей В. Ю. 265 

Худякова Н. Ю. 462 

Хуторянський О. В. 463 

Царук С. М. 1621 

Царьов О. О. 945 

Царьова К. С. 159 

Цебенко С. Б. 374 

Цибульский Л. Ю. 1220 

Цивенкова Н. М. 1364 

Циганкова В. А. 1379 

Циганок В. В. 788 

Цимбал М. В. 160 

Цирульник О. Т. 1187 

Цирфа Ю. А. 217 

Цицюра Т. В. 1412 

Ціжма Ю. І. 262 

Цубанова Н. А. 981 

Цуканов О. І. 1451 

Цуканова О. С. 1528 

Цьолко О. Р. 1178 

Чабан В. В. 766 

Чайковський А. В. 4 

Чаплінська Ю. С. 203 

Часовський К. С. 1032 

Чвартацький О. І. 773 

Чебан О. М. 161 

Чебанов А. Б. 1365 

Чеботарьов В. А. 315 

Чеботарьова Г. М. 1010 

Чеботарьова О. В. 592 

Чеканов М. О. 919 

Чекригіна Ю. І. 827 

Чемоданов П. В. 1092 

Ченцов В. В. 541 

Ченцов М. О. 1540 

Червоненко П. П. 1570 

Червоний П. Д. 749 

Чернецький О. К. 464 

Черник Н. Б. 279 

Черниш Є. Ю. 1318 

Чернишевич Н. І. 755 

Чернишов О. Г. 1122 

Черняк І. С. 1123 

Чертов О. Р. 38 

Чжан Цзе 750 

Чинчин М. М. 496 

Чирва А. А. 1466 

Чистяк О. Ю. 349 

Чистякова Т. А. 1011 

Чистякова Ю. В. 375 

Чібісов О. Д. 807 

Чмільова С. В. 1797 

Чопік О. В. 640 

Чорна О. В. 994 

Чорней М. П. 204 

Чуб О. І. 334 

Чубара Т. С. 574 

Чубін Т. К. 280 

Чубко Т. П. 376 

Чумахідзе Т. Л. 751 

Чумаченко С. А. 873 

Чундак С. С. 973 

Чупіна В. М. 593 

Чуруканов О. С. 1264 
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Чуткий А. І. 1772 

Чучвара А. П. 1718 

Чучкова Н. О. 506 

Шаблій В. А. 948 

Шаблій Т. О. 1316 

Шалько М. Н. 1179 

Шаміль Фадель  

Альван Аль-Самараі 1239 

Шамота М. О. 880 

Шандор Ф. Ф. 96 

Шандро І. О. 162 

Шаповалов І. П. 828 

Шаповалова Л. О. 115 

Шаповалова Ю. П. 74 

Шарко В. В. 246 

Шатравка О. О. 579 

Шахматенко Р. С. 1766 

Шацький І. П. 843 

Шваб О. В. 284 

Швець Є. М. 1287 

Швець Т. М. 594 

Шебек Н. М. 1591 

Шевцов О. М. 22 

Шевцов С. П. 97 

Шевченко А. В. 507 

Шевченко В. А. 1332 

Шевченко В. В. 1265 

Шевченко В. В. 926 

Шевченко В. О. 5 

Шевченко Д. А. 465 

Шевченко Д. А. 575 

Шевченко О. В. 29 

Шевченко С. М. 752 

Шевчик К. Ю. 1701 

Шевчук О. В. 1749 

Шевчук Т. І. 466 

Шевякова Н. Л. 163 

Шейко Е. П. 164 

Шелухін О. М. 433 

Шелюх О. М. 1743 

Шемшученко С. О. 381 

Шендрікова С. П. 1773 

Шеремета О. М. 1033 

Шершньова А. В. 1682 

Шестобуз О. С. 619 

Шикирінська О. А. 753 

Шиліна А. Г. 1699 

Шило М. М. 1093 

Шипко І. М. 1180 

Широков О. В. 1544 

Шиша О. М. 933 

Шкільова Н. В. 497 

Шлапак В. В. 1343 

Шовгеля О. М. 576 

Шолом Г. І. 628 

Шомпол О. А. 519 

Шостаківська Н. М. 754 

Шпакова Н. М. 903 

Шпарик Ю. С. 1334 

Шпирка О. М. 1384 

Штапаук Г. П. 247 

Штойко П. І. 1748 

Штробля А. Л. 995 

Шуба М. В. 358 

Шубіна О. М. 1622 

Шувальська Л. Р. 467 

Шугурова Т. Л. 165 

Шульгата Н. П. 1798 

Шуляр І. О. 1266 

Шумихіна С. О. 1756 

Шурпа С. Я. 248 

Щадних М. О. 1157 

Щербак В. Ф. 801 

Щербацький Д. В. 180 

Щербаченко О. І. 934 

Щербина А. Г. 309 

Щербина В. В. 767 

Щербина В. Ю. 595 

Щодро О. Є. 888 

Щотова Ю. М. 508 

Юдіцький О. Л. 476 

Юнак Л. М. 166 

Юрченко Г. О. 1534 

Юрченко Д. М. 996 

Юрченко О. В. 382 

Юрченко Ю. В. 434 

Юрчишин І. К. 800 

Юсіф Хардан  

Сулейман 1240 

Ябчанка О. В. 1034 

Яворська Т. В. 542 

Яворський А. М. 1012 

Яворський М. В. 205 

Яворський П. В. 1162 

Яворський Я. С. 1212 

Язвінська О. С. 126 

Якименко О. Г. 577 

Яковенко А. С. 774 

Яковенко В. В. 1013 

Яковенко Г. Б. 526 

Яковенко К. А. 1586 

Яковенко О. К. 1050 

Яковець Т. А. 1467 

Яковлева О. М. 892 

Яковчук Р. С. 974 

Якуб Л. М. 813 

Янович В. П. 1281 

Янченко З. Б. 316 

Ярема В. В. 1094 

Ярема В. Я. 212 

Яремчук В. В. 206 

Яремчук І. М. 1694 

Ярмоленко М. І. 1774 

Ярова А. В. 1095 

Яровой С. П. 1051 

Ярошенко К. О. 1096 

Ярошенко Н. П. 75 

Ярощук В. Г. 515 

Ясінська О. В. 1683 

Яциковська У. О. 30 

Яцино К. С. 377 

Яцюрик А. О. 167 

Ященко О. Ф. 1601 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Австралія 

 іст. науки 1757 

 пед. науки 680 

Австрія 

 мистецтвознавство 1607 

 філол. науки 1725 

 юрид. науки 393 

Автономна Республіка Крим 

 геогр. науки 883, 1584, 1752 

 геол. науки 766, 1311 
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 іст. науки 1768, 1773, 1779,  

  1791, 1795 

 пед. науки 176 

 психол. науки 148 

 с.-г. науки 1399, 1408 

Азербайджан 

 юрид. науки 388 

Велика Британія 

 іст. науки 1763 

 філол. науки 1660, 1670, 1674 

 філософ. науки 169 

Венесуела 

 пед. науки 641 

Верещиця, р., Львів. обл. 

 геогр. науки 760 

Волинське Полісся 

 с.-г. науки 1377 

Волинь 

 іст. науки 1775 

Галичина 

 іст. науки 1777, 1798 

 мистецтвознавство 1619 

 юрид. науки 393 

Дніпровський лиман 

 біол. науки 1447 

Дніпропетровська обл. 

 іст. науки 1783 

Донецьк 

 техн. науки 1586 

Донецька обл. 

 пед. науки 607 

 політ. науки 213, 222 

Європа 

 біол. науки 936 

 геогр. науки 885 

 іст. науки 1764 

 мистецтвознавство 1616 

 філол. науки 1721 

Житомирська обл. 

 культурологія 341 

Закарпатська обл. 

 екон. науки 339 

 іст. науки 1769 

 культурологія 344 

Західна Європа 

 пед. науки 659 

Західна Україна 

 біол. науки 895 

 геогр. науки 796 

 пед. науки 602, 722 

 фіз.-мат. науки 877 

 філол. науки 1715 

Західний Лісостеп України 

 с.-г. науки 1373, 1386,  

  1388, 1393-94 

Івано-Франківська обл. 

 екон. науки 262 

 мистецтвознавство 1758 

 с.-г. науки 1413 

Ірак 

 техн. науки 1313 

Канада 

 держ. упр. 533 

 іст. науки 1757 

 пед. науки 585 

Карпатський регіон 

 фіз.-мат. науки 875 

Київ 

 геол. науки 21, 890 

 екон. науки 65 

 іст. науки 1746, 1770 

 мистецтвознавство 1625 

Київська Русь 

 філософ. науки 99 

Китай 

 іст. науки 1766 

Кіровоградська обл. 

 геол. науки 879 

Країни Європейського Союзу 

 пед. науки 601 

 політ. науки 216 

Кримське Присивашшя 

 геогр. науки 1755 

Лівобережний Лісостеп  

України 

 с.-г. науки 1339, 1342, 1374 

Лісостеп України 

 іст. науки 1745 

 с.-г. науки 1368, 1396 

Львів 

 архітектура 1598 

 мистецтвознавство 1604 

Львів. обл. 

 філол. науки 1718 

Львівська обл. 

 мед. науки 1085 
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Мале Полісся 
 геогр. науки 1370 
Мексика 
 пед. науки 641 
Миколаїв 
 геол. науки 759 
Наддніпрянська Україна 
 іст. науки 1786, 1798 
Нац. природ. парк "Подільські  
Товтри", Хмельниц. обл. 
 біол. науки 925 
Німеччина 
 іст. науки 1759 
 мистецтвознавство 1612 
 пед. науки 681 
 філол. науки 1652 
 філософ. науки 102 
Одеська обл. 
 мед. науки 1080 
Пасмове Побужжя 
 геогр. науки 1369 
Передкарпаття 
 с.-г. науки 1404 
Південна Україна 
 біол. науки 902 
 іст. науки 1744, 1785 
 пед. науки 595 
 с.-г. науки 1403, 1411 
Південний Буг, р. 
 біол. науки 893 
Південний Степ України 
 біол. науки 767 
 с.-г. науки 1367, 1382 
Південно-Східна Азія 
 геол. науки 876 
Північне Підляшшя 
 мистецтвознавство 1611 
Північний Лісостеп України 
 біол. науки 930 
Північний Лісостеп України 
 с.-г. науки 1372, 1385,  
  1389-90, 1392, 1401 
Північно-Східна Україна 
 мед. науки 1138 
Північно-Східний Лісостеп України 
 с.-г. науки 1387, 1398, 1405 
Полісся України 
 с.-г. науки 761, 1343 
 техн. науки 1376 

Полтавська обл. 

 геол. науки 16 

Польща 

 геогр. науки 887 

 іст. науки 1756, 1761-62 

 пед. науки 674 

 політ. науки 220 

 юрид. науки 366 

Правобережна Україна 

 іст. науки 1776 

Правобережний Лісостеп України 

 біол. науки 932 

 с.-г. науки 1384, 1391, 1395,  

  1397, 1402, 1406, 1412 

Придністров'я 

 пед. науки 615 

Причорноморський регіон 

 с.-г. науки 1437 

Республіка Кіпр 

 пед. науки 673 

Росія 

 екон. науки 358 

 іст. науки 218, 1765-66 

 мистецтвознавство 1620 

 пед. науки 667 

 політ. науки 219 

Сербія 

 політ. науки 208 

Сіверський Донець, р. 

 геогр. науки 891 

Словаччини 

 пед. науки 661 

СРСР 

 іст. науки 1763 

 мистецтвознавство 1605 

Сумська обл. 

 мед. науки 971 

Східна Європа 

 політ. науки 210 

Східний Лісостеп України 

 с.-г. науки 1400 

США 

 іст. науки 1760, 1766 

 мистецтвознавство 1608 

 пед. науки 585, 600, 611, 734, 738 

 філол. науки 1669, 1674-75,  

  1681, 1724 

 філософ. науки 90, 587 
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Тернопільська обл. 

 геогр. науки 1749, 1751 

 іст. науки 1747 

Туреччина 

 політ. науки 219 

Угорщина 

 юрид. науки 393 

Україна 

 архітектура 1588, 1600 

 біол. науки 762, 894, 924,  

  943-44, 1409 

 геогр. науки 887, 889, 1748,  

  1753-54 

 геол. науки 759 

 держ. упр. 524-25, 528,  

  532-33, 536, 538, 540,  

  543-45, 547, 550-53, 557-60,  

  564-65, 567, 576-77 

 екон. науки 61, 65-66, 224,  

  229-30, 236, 245, 248, 251,  

  255, 258, 265, 269, 273-74,  

  276, 279, 285, 287-90, 292-93,  

  297, 299, 305, 307, 309,  

  335-38, 340, 342-43, 345, 350,  

  354, 358, 523, 539, 542, 579,  

  581, 1476, 1495, 1613 

 іст. науки 218, 1623, 1760,  

  1767, 1771-72, 1774,  

  1780-82, 1784, 1790,  

  1792, 1794, 1796 

 історія 1788 

 мед. науки 1008, 1136 

 мистецтвознавство 755,  

  1614-15, 1617,  

  1621-22 

 пед. науки 584, 586, 589,  

  594, 598, 631,  

  674, 748-49 

 політ. науки 208, 214-15, 221-22 

 с.-г. науки 1381, 1440 

 соц. комунікації 80, 83, 85, 196 

 техн. науки 1329, 1519 

 фармац. науки 982 

 фіз.-мат. науки 878 

 філол. науки 1670, 1699, 1710 

 філософ. науки 179, 183, 591 

 юрид. наука 497 

 юрид. науки 306, 361-63,  
  368-69, 372, 379, 383-85,  
  391-92, 394, 397, 400, 401, 406, 
   408-13, 416, 418, 420, 422-23,  
  425-27, 429, 431, 436-37, 449-51, 
  454, 457-58, 461, 465, 470, 472, 
  480, 485, 487, 489, 492, 496, 
  500-02, 504-07, 510, 512-19, 521 
Українське Полісся 
 с.-г. науки 1340 
Українські Карпати 
 с.-г. науки 1334, 1338 
 техн. науки 1294 
УРСР 
 юрид. науки 575 
УСРР 
 іст. науки 1787, 1789 
Франція 
 мистецтвознавство 1606, 1610 
 філол. науки 1670, 1695 
 філософ. науки 89 
Харків 
 архітектура 1594 
Харківська обл. 
 с.-г. науки 1341 
Центральна Європа 
 архітектура 1596 
Центральний Лісостеп України 
 біол. науки 937 
Черемош, р. 
 с.-г. науки 1337 
Черкаська обл. 
 іст. науки 1793, 1797 
Чернігів 
 іст. науки 84 
 с.-г. науки 1335 
Чернігівська обл. 
 архітектура 1601 
 іст. науки 1778 
Чехія 
 пед. науки 661 
Чорне море 
 геогр. науки 882 
Швеція 
 пед. науки 633 
 філол. науки 1652 
Японія 
 іст. науки 1766 
 пед. науки 610 
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ПЕРЕЛІК РУБРИК, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  

ПРИ ОФОРМЛЕННІ РОЗДІЛУ "ЗМІСТ" 
0 Загальний відділ 

00 Загальні питання науки та культури 

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

030 Універсальні довідкові видання (як тема) 

050 Серіальні видання. Періодика 

06 Організації загального типу 

070 Газети. Преса. Журналістика 

08 Видання змішаного змісту. Збірники 

087.5 Публікації для молоді 

09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 

1 Філософія. Психологія 

2 Релігія. Теологія (богослов'я) 

3 Суспільні науки 

30 Теорія, методологія та методи суспільних наук в цілому. Соціографія 

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

32 Політика 

33 Економіка. Економічні науки 

34 Право. Юриспруденція 

35 Державне адміністративне управління. Уряд. Військова справа 

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

39 Культурна антропологія. Етнографія. Фольклор 

5 Математика. Природничі науки 

502/504  Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Екологія 

51 Математика 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

53 Фізика 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

55 Геологія. Науки про Землю 

56 Палеонтологія 

57 Біологічні науки загалом 

58 Ботаніка 

59 Зоологія 

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 

60 Біотехнологія 

61 Медичні науки 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове господарство.  

Мисливство. Рибне господарство 

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне господарство.  

Служба побуту 

65 Організація та управління підприємствами зв'язку,  

транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво.  

Зв'язок з громадськістю 

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість і споріднені галузі 
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67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі промисловості  

та ремесла, що виробляють готову 

 продукцію 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

Будівельно-монтажні роботи  

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт  

8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство 

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

82 Художня література. Літературознавство 

9 Географія. Біографії. Історія  

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

908 Краєзнавство  

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн.  

Подорожі. Регіональна географія 

929 Біографічні дослідження 

93/94 Історія 
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