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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

002 Друк загалом. Документація. Книги. Авторство 

На ступінь кандидата 

1101. Олексів І. В. Сербські видання кінця XVIII — початку ХХ століття у 

Галичині: історико-книгознавчий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографо-

знавство" / Олексів Ілона Володимирівна ; НАН України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-0940 А] 

 УДК 002.2(477.83/.86=163.41)"17/19" 

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування  

комп'ютера. Оброблення даних 

На ступінь доктора 

1102. Копійка О. В. Методологія синтезу інформаційно-комунікаційних 

систем на базі єдиної інформаційної платформи : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Валентинович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. — 

Київ, 2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (54 назви). — 120 пр. — [2014-6301 А]

 УДК 004.03 

1103. Овсяк О. В. Метод і математичне та програмне забезпечення системи 

ефективного опрацювання формул алгебри алгоритмів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчислюв. 

машин і систем" / Овсяк Олександр Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Київ. нац. ун-т культури та мистецтв М-ва культури України]. — Київ, 

2015. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (44 назви). — 100 пр. — 

[2015-1294 А] УДК 004.02+004.9]:519.165 

На ступінь кандидата 

1104. Зайцева Е. Є. Методи і моделі оперативно-диспетчерського управління 

рухом кар'єрного автомобільного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Євгенівна ; Донец. нац. ун-т, [Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Вінниця, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-6022 А] 

 УДК 004.021:656.13.073 

1105. Колованова Є. П. Математичні та обчислювальні методи прогнозування 

кількості слабких ключів режиму вибіркового гамування з прискореним 

виробленням імітовставки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Колованова Євгенія Павлівна ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-0913 А] 

 УДК 004.056:519 

1106. Крилова В. А. Розробка уніфікованих методів захисту інформації в 

комп'ютеризованих інтегрованих системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Крилова 
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Вікторія Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-6258 А] 
 УДК 004.056.5 
1107. Кучеренко Д. Ю. Моделі та методи підвищення якості експертного 

діагностування комп'ютерних систем з використанням продукційних правил : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 
"Комп'ютер. системи та компоненти" / Кучеренко Дарія Юхимівна ; Харків. нац. ун-т 
радіоелектроніки. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2015-1552 А] УДК 004.05-048.24 

1108. Макутоніна Л. В. Методи та моделі криптографічних перетворень з 
доказовою стійкістю, що засновані на ідентифікаторах та алгебраїчних решітках : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.21 "Системи 
захисту інформації" / Макутоніна Лідія Вікторівна ; Харків. нац. ун-т 
радіоелектроніки. — Харків, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(23 назви). — 100 пр. — [2015-0860 А] УДК 004.056.5 

1109. Мантула О. В. Методи та моделі багатовимірного прогнозування 
візуальної інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Мантула Олена Вадимівна ; Харків. нац. ун-т 
радіоелектроніки. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2015-0688 А] УДК 004 

1110. Мордвінов Р. І. Моделі, методи та засоби дослідження режимів роботи 
блокових симетричних шифрів по критеріям стійкість – складність : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.21 "Системи захисту 
інформації" / Мордвінов Руслан Ігорович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — 
Харків, 2015. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2015-0787 А]
 УДК 004.056.5 

1111. Пілат О. Ю. Інформаційна технологія оцінювання якості веб-сайтів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. 
технології" / Пілат Олеся Юріївна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2015. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1301 А] 

 УДК 004.05:004.738.1WWW 
1112. Фесенко А. В. Аналіз складності задачі обернення локально комута-

тивного відображення в класичній та квантовій моделях обчислень : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи 
інформатики та кібернетики" / Фесенко Андрій В'ячеславович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2015. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-2025 А] 

 УДК 004.056.55:519.7 
1113. Яковлєв С. В. Аналітичні оцінки стійкості немарковських симетричних 

блочних шифрів до диференціального криптоаналізу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 "Системи захисту інформації" / 
Яковлєв Сергій Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 
Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 130 пр. — [2014-5954 А]
 УДК 004.056.55 

004.2 Архітектура обчислювальних машин 

На ступінь доктора 

1114. Стіренко С. Г. Методи та засоби ефективної обробки паралельних задач 

в комп'ютерних кластерних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Стіренко Сергій 

Григорович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 41 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (40 назв). — 100 пр. — [2015-0736 А]

 УДК 004.275 

На ступінь кандидата 

1115. Ковальов М. О. Підвищення ефективності однорідних цифрових 

інтегруючих структур в автоматичних системах реального часу : автореф. дис. на 

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

компоненти" / Ковальов Микола Олександрович ; НАН України, Ін-т проблем 

моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2015. — 23 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (24 назви). — 100 пр. — [2015-1937 А] 

 УДК 004.272 

1116. Нитребич О. О. Моделі та методи оцінювання надійності програмного 

забезпечення з урахуванням його архітектури : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

машин і систем" / Нитребич Оксана Олександрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 

— Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-

0938 А] УДК 004.2.052 

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь кандидата 

1117. Багхдаді А. А. А. Кубітні моделі та методи аналізу і діагностування 

цифрових пристроїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Багхдаді Аммар Авні Аббас ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-1721 А] 

 УДК 004.3-047.44 

1118. Савінов В. Ю. Моделі, методи та засоби забезпечення функціонування 

комп'ютерних систем спеціального призначення в умовах обмеженого енерго-

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

05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Савінов Володимир Юрійович ; 

Черкас. держ. технол. ун-т, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Черкаси, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 140 пр. — [2014-5836 А]

 УДК 004.383:681.5.01 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь кандидата 

1119. Верещинський О. А. Об'єктно-орієнтовані шаблони паралельного 

програмування для програмно-апаратної платформи CUDA : автореф. дис. на 

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

обчислюв. машин і систем" / Верещинський Олег Андрійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-1483 А] 

 УДК 004.415 
1120. Кононихін О. С. Моделі автоматизованого проектування офісу в умовах 

нечіткої інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Кононихін Олександр 
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Сергійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. 
— Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-
6352 А] УДК 004.45 

004.6 Дані 

На ступінь доктора 

1121. Буров Є. В. Методи та засоби побудови програмних систем на основі 
онтологічних моделей задач : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчислюв. машин і систем" / Буров 
Євген Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 40 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 34—37 (36 назв). — 100 пр. — [2015-1607 А] УДК 004.652.4 

На ступінь кандидата 

1122. Богомаз О. В. Підвищення ефективності перетворення інформації в 
системі діагностування стану іоносферного середовища : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та ком-
поненти" / Богомаз Олександр Вікторович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 
[Ін-т іоносфери НАН України і М-ва освіти і науки України]. — Харків, 2014. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—17 (27 назв). — 100 пр. — [2014-6409 А] 

 УДК 004.67:550:388.2 
1123. Єгоров С. В. Моделі, методи та інформаційна технологія семантичного 

стиснення текстової інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Єгоров Станіслав Вячеславович ; Хар-
ків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2014-6014 А] УДК 004.627:004.912 

1124. Корнага Я. І. Методи моніторингу подій та обробки запитів в гетеро-
генних розподілених базах даних на основі векторно-матричних операцій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. тех-
нології" / Корнага Ярослав Ігорович ; Держ. ун-т телекомунікацій, [Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2015-1828 А] УДК 004.657 

1125. Терендій О. В. Інформаційна технологія побудови автоматизованої 
системи опрацювання діагностичних даних з інтелектуалізованим інтерфейсом : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. 
технології" / Терендій Ольга Володимирівна ; Укр. акад. друкарства, [Ін-т приклад. 
проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України]. — Львів, 2015. 
— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19 (38 назв). — 100 пр. — [2015-
0877 А] УДК 004.65 

1126. Федоречко О. І. Методи та засоби підвищення ефективності корекції 
багатократних помилок передачі даних в комп'ютерних системах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 
компоненти" / Федоречко Ольга Іванівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 
ін-т". — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. 
— [2015-0959 А] УДК 004.62.052.4 

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

На ступінь доктора 

1127. Мухін В. Є. Методи і засоби організації мультикомп'ютерних систем на 
основі багатоканальних середовищ передачі даних : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 
Мухін Вадим Євгенович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 
2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (50 назв). — 100 пр. — [2015-1980 А]
 УДК 004.72:004.75 

1128. Пустовойтов П. Є. Моделі і методи аналізу немарківського трафіку у 

вузлах телекомунікаційних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

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

Павло Євгенович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т"]. — Харків, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (55 назв). 

— 100 пр. — [2015-1578 А] УДК 004.72:621.391 

На ступінь кандидата 

1129. Васюкова Н. В. Лінгвокультурологічні та лінгвопрагматичні риси інтер-

нет-реклами військової сфери : (на матеріалі англ., рос., укр., фр. мов) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознавство" / 

Васюкова Наталія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, 

[Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — Київ, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (28 назв). — 100 пр. — [2014-5981 А] 

 УДК 004.738.5:811'42:355 

1130. Зубок В. Ю. Формування міжвузлових зв'язків в Інтернет з викорис-

танням методів теорії складних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Зубок Віталій 

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

— Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — [2015-

1969 А] УДК 004.725.4:004.738.5 

1131. Іяс Каялі Ріад Вафаа. Методи маршрутизації самоподібних інформа-

ційних потоків у мультисервісних комп'ютерних мережах : автореф. дис. на здобуття 

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

поненти" / Іяс Каялі Ріад Вафаа ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — 

[2014-6028 А] УДК 004.7 

1132. Коган А. В. Спосіб і засоби організації багатошляхової безпечної 

маршрутизації в бездротових мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Коган Алла 

Вікторівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 ( назв). — 100 пр. — [2015-0676 А] 

 УДК 004.72.056:004.715 

1133. Кулик Я. А. Методи та засоби оброблення дискретних сигналів у 

мережах з високим рівнем завад : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Кулик Ярослав 

Анатолійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (28 назв). — 100 пр. — [2015-0040 А] 

 УДК 004.75 

1134. Роковий О. П. Метод і засоби забезпечення якості обслуговування 

передачі мультимедійних даних в гетерогенних комп'ютерних мережах : автореф. 

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

та компоненти" / Роковий Олександр Петрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2015-1013 А] УДК 004.724.4 
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004.8 Штучний інтелект 

На ступінь доктора 

1135. Заболотній С. В. Інформаційна технологія ймовірнісного діагностування 

розладнання параметрів негаусових послідовностей : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Васильович ; Укр. акад. друкарства, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Львів, 2015. — 

46 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—43 (75 назв). — 100 пр. — [2015-1269 А] 

 УДК 004.89:519.2 

1136. Марченко О. О. Семантико-синтаксичні моделі природної мови. Тен-

зорний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

спец. 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Марченко Олександр 

Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 29—32 та в тексті. — 100 пр. — [2015-0809 А] 

 УДК 004.89:81'37'367 

1137. Толстолузька О. Г. Науково-методологічні основи технології розробки 

мультипаралельного програмного забезпечення інформаційних та управляючих 

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

форм. технології" / Толстолузька Олена Геннадіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна. — Харків, 2015. — 46 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—44 (71 назва). — 100 пр. — 

[2015-0431 А] УДК 004.896 

1138. Цимбал О. М. Методи та моделі інтелектуальної підтримки прийняття 

рішень у автоматизованому керуванні гнучким інтегрованим радіоелектронним 

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

05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Цимбал Олександр Михайлович ; Хар-

ків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2015. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 

(55 назв). — 100 пр. — [2015-0750 А] УДК 004.896:621.34 

На ступінь кандидата 

1139. Ануфрієва Н. П. Інформаційні технології зменшення впливу артефактів 

на процес тривимірної реконструкції локальних пошкоджень поверхонь металів : 

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

технології" / Ануфрієва Наталія Павлівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Фіз.-мех. ін-т 

ім. Г. В. Карпенка]. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-0961 А] УДК 004.89 

1140. Бажанова А. Ю. Моделі та методи аналізу пружно-дисипативних систем 

в САПР : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.12 

"Системи автоматизації проектув. робіт" / Бажанова Анастасія Юріївна ; Одес. нац. 

політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-0284 А] УДК 004.896 

1141. Голубник Т. С. Інформаційна технологія прогнозування якості проекту-

вання та реалізації монтажних спусків книжкових видань : автореф. дис. на здобуття 

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

Тетяна Святославівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (19 назв). — 100 пр. — [2015-1253 А] 

 УДК 004.89:655 

1142. Дейнеко А. О. Адаптивне навчання еволюційних нейро-фаззі систем з 

ядерними функціями активації в задачах інтелектуального аналізу даних : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби 
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штуч. інтелекту" / Дейнеко Анастасія Олександрівна ; Харків. нац. ун-т радіоелект-

роніки. — Харків, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(22 назви). — 100 пр. — [2014-6008 А] УДК 004.89 

1143. Ємець Ю. В. Методи ідентифікації на базі мультіфрактальних показ-

ників при розпізнаванні завад і текстур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Ємець Юрій 

Володимирович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 100 пр. — [2015-0409 А] УДК 004.896 

1144. Каратанов О. В. Методи та моделі формування єдиного інформаційного 

простору для підтримки процесів розроблення авіаційної техніки : автореф. дис. на 

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

Каратанов Олександр Володимирович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-1208 А] УДК 004.89 

1145. Крищук А. Ф. Мультиагентна інформаційна технологія діагностування 

комп'ютерних систем на наявність бот-мереж у корпоративних мережах : автореф. 

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

технології" / Крищук Андрій Федорович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Хмельниц. нац. 

ун-т]. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 

100 пр. — [2015-0981 А] УДК 004.89 

1146. Кузнєцов Д. І. Інформаційна технологія для групової діагностики асин-

хронних електродвигунів на основі спектральних характеристик та інтелектуальної 

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

спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Кузнєцов Денис Іванович ; Чорномор. держ. ун-

т ім. Петра Могили, [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Миколаїв, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-1210 А] 

 УДК 004.89 

1147. Лазарєва Д. В. Математичні моделі та чисельно-аналітичні методи 

аналізу в САПР складних асиметричних технічних систем : автореф. дис. на здобуття 

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

робіт" / Лазарєва Діна Василівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 21 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2015-0327 А] 

 УДК 004.896 

1148. Медведєв Д. Г. Автоматизоване визначення морфологічних параметрів 

зображень об'єктів з розмитими краями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Дмитро Геннадійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. 

— Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 150 пр. — [2014-

6066 А] УДК 004.8+004.93 

1149. Мулеса П. П. Інтелектуальний аналіз медичних даних на основі гібрид-

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

05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Мулеса Павло Павлович ; Харків. нац. 

ун-т радіоелектроніки, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Харків, 2015. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-1845 А] 

 УДК 004.89.032.26 

1150. Надеран Е. Розпізнавання рукописних математичних виразів в режимі 

реального часу на основі нечітких нейронних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / 
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Надеран Едріс ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 1 50 пр. — [2015-0700 А] 

 УДК 004.896 

1151. Нессонова М. М. Моделі і методи оцінки ступеня тяжкості стану 

пацієнтів для підтримки прийняття рішень лікаря : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.09 "Мед. та біол. інформатика і кібернетика" / 

Нессонова Марина Миколаївна ; НАН України, М-во освіти і науки України, 

Міжнар. наук.-навч. центр інформац. технологій і систем, [Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (20 назв). — 

100 пр. — [2015-1506 А] УДК 004.891.3:616 

1152. Новікова О. Б. Фрактальні сплайни в задачах багатомасштабного 

аналізу і синтезу часових рядів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Новікова Ольга 

Борисівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Львів, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 150 пр. — [2014-6077 А] 

 УДК 004.89 

1153. Носовець О. К. Моделі та методи контролю стану системи кровообігу в 

різних режимах функціонування організму людини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.09 "Мед. та біол. інформатика і кібернетика" / 

Носовець Олена Костянтинівна ; НАН України, М-во освіти і науки України, 

Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій і систем, [Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (25 назв). — 

100 пр. — [2015-1560 А] УДК 004.891.3:616.1-07 

1154. Павлик Г. В. Методи формального перетворення діагностичних моделей 

в автоматизованих системах контролю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Нац. аерокосм. ун-т 

ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—18 (27 назв). — 100 пр. — [2014-6457 А] 

 УДК 004.896 

1155. Сіденко Є. В. Нечіткі моделі та інформаційні технології для підвищення 

ефективності прийняття рішень в задачах транспортної логістики в умовах не-

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

05.13.06 "Інформ. технології" / Сіденко Євген Вікторович ; Чорномор. держ. ун-т 

ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2015. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—25 

(37 назв). — 100 пр. — [2015-1017 А] УДК 004.81:005.932 

1156. Торопенко А. В. Математичне моделювання та аналіз процесів 

тепломасообміну між компонентами гетерогенних середовищ в САПР : автореф. дис. 

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

проектув. робіт" / Торопенко Алла Володимирівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — 

Одеса, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (43 назви). — 100 пр. — [2014-

6478 А] УДК 004.896 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 

1157. Корнієнко Б. Я. Інформаційні технології оптимального управління 

процесами виробництва мінеральних добрив : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Корнієнко Богдан 
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Ярославович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Нац. авіац. ун-т]. 

— Київ, 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—38 (81 назва). — 100 пр. — [2015-

1548 А] УДК 004.9:658.51:631.82 

1158. Руккас К. М. Моделі та методи динамічного управління розподіленими 

інформаційними системами в реальному часі на основі багатоагентного підходу : 

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

технології" / Руккас Кирило Маркович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Харків, 2015. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 29—35 (63 назви). — 

100 пр. — [2015-0358 А] УДК 004.9 

1159. Скарга-Бандурова І. С. Моделі, методи та інформаційні технології 

підтримки прийняття рішень в галузі природоохоронної діяльності промислових 

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

"Інформ. технології" / Скарга-Бандурова Інна Сергіївна ; Херсон. нац. техн. ун-т, 

[Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Херсон, 2015. — 44 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 33—41 (52 назви). — 120 пр. — [2015-0826 А] 

 УДК 004.9:502.17 

1160. Стрижак О. Є. Трансдисциплінарна інтеграція інформаційних ресурсів : 

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

технології" / Стрижак Олександр Євгенійович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і 

глобал. інформ. простору. — Київ, 2014. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—43 

(56 назв). — 100 пр. — [2014-6501 А] УДК 004.9 

На ступінь кандидата 

1161. Борисова Н. В. Методи та інформаційні технології інтелектуальної 

обробки предметних знань при створенні лексикографічних ресурсів : автореф. дис. 

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

Борисова Наталя Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2014-5977 А] 

 УДК 004.912:81'374 

1162. Бурляй І. В. Метод кластеризації спостережень в інформаційних сис-

темах багаторівневого моніторингу пожежної безпеки : автореф. дис. на здобуття 

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

Володимирович ; Чернігів. держ. технол. ун-т, [Нац. ун-т цивіл. захисту України 

ДСНС України]. — Чернігів, 2014. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 

(24 назви). — [2014-6483 А] УДК 004.9 

1163. Габсі М. Інформаційні технології формування стратегій управління в 

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

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

"Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-1408 А] УДК 004.9:005.21 

1164. Горбонос С. О. Якісний аналіз одного класу задач оптимального керу-

вання параболічними рівняннями з необмеженими коефіцієнтами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи 

інформатики та кібернетики" / Горбонос Світлана Олексіївна ; Дніпропетров. нац. 

ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-0301 А] УДК 004.942 

1165. Грищенко С. М. Геоінформаційні технології як засіб формування еколо-

гічної компетентності майбутніх інженерів гірничого профілю : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-комунікац. 
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технології в освіті" / Грищенко Світлана Миколаївна ; Нац акад. пед. наук України, 

Ін-т інформ. технологій і засобів навчання, [Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — 

Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — 

[2015-0659 А] УДК 004.9:[378.147:622 

1166. Данова М. О. Методи і моделі інформаційної технології вибору пріо-

ритетів науково-технічного розвитку в національних форсайт-дослідженнях : авто-

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

технології" / Данова Марія Олександрівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуков-

ського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2015-1329 А] УДК 004.942 

1167. Кнігавко Ю. В. Методи та засоби комп'ютерного планування пластич-

них втручань на обличчі людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Кнігавко Юрій 

Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1936 А] 

 УДК 004.94:617.52-089.844-072 

1168. Кобзар А. Ю. Обчислювальні технології інтерактивної побудови пано-

рамних зображень в режимі реального часу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Кобзар 

Андрій Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-1621 А] УДК 004.932.2 

1169. Літава Г. В. Моделі та засоби підвищення живучості інформаційно-

управляючих систем на основі еліптичних кривих : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Владислав ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2015. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1065 А]

 УДК 004.9 

1170. Міщенко М. В. Математичне та програмне забезпечення автоматизова-

ного проектування пристроїв на мікросмужкових лініях : автореф. дис. на здобуття 

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

робіт" / Міщенко Марина Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Запоріз. 

нац. техн. ун-т]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 

150 пр. — [2015-0697 А] УДК 004.942 

1171. Немченко В. В. Інформаційна технологія багаторівневої обробки даних в 

процесах управління рухом мобільного робота : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Вячеславович ; Чернігів. нац. технол. ун-т, [Нац. авіац. ун-т]. — Чернігів, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2014-6493 А] 

 УДК 004.9 

1172. Новицький Р. М. Паралельні оптико-електронні методи та засоби 

порівняння зображень, орієнтовані на сучасні технології : автореф. дис. на здобуття 

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

Новицький Руслан Михайлович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2015. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (20 назв). — 100 пр. — [2015-2073 А] 

 УДК 004.93 

1173. Петровський М. С. Методи та апаратно-програмні засоби спеціалізо-

ваних комп'ютерних систем для класифікації зображень плям лазерних пучків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. 
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системи та компоненти" / Петровський Микола Сергійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, 

[Держ. екон.-технол. ун-т трансп.]. — Вінниця, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (19 назв). — 100 пр. — [2015-0066 А] УДК 004.932 

1174. Петрушевський А. О. Принципи та засоби комп'ютерного формоутво-

рення дизайну вітражних полотен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.01.03 "Техн. естетика" / Петрушевський Андрій Олександро-

вич ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2015. — 24 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1855 А] 

 УДК 004.92:748.5 
1175. Попова М. А. Онтологія взаємодії в середовищі геоінформаційної сис-

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

"Інформ. технології" / Попова Марина Андріївна ; НАН України, Ін-т телекомуні-

кацій і глобал. інформ. простору. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-6315 А] УДК 004.9 
1176. Прокудін О. Г. Інформаційна технологія забезпечення функціонування 

транспортної логістики виробничого підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Георгійович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2015-1453 А] УДК 004.9:658.7 

1177. Рогозіна В. Б. Механізми управління розвитком проектно-орієнтованих 

організацій на моделі компліментарних цінностей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Рогозіна 

Вікторія Борисівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (17 назв). — 100 пр. — [2015-0948 А] 

 УДК 004.942:005.8 

1178. Романишин С. О. Інформаційна технологія автоматизованого перекладу 

з флективних мов на жестову мову : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Романишин Сергій Олександро-

вич ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Хмельниц. нац. ун-т]. — 

Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2014-

6191 А] УДК 004.912 
1179. Соуд Абдалазез Мохамед Амен. Моделі, метод та інформаційна техно-

логія планування в логістиці нафтопродуктів : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Мохамед Амен ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — 

Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-
1956 А] УДК 004.94:005.932:665.7 

1180. Узлов Д. Ю. Методи і моделі формалізації й пошуку кримінально 

значимої інформації у неструктурованих або слабоструктурованих текстових 

масивах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 
"Інформ. технології" / Узлов Дмитро Юрійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 

ін-т". — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. 

— [2014-6138 А] УДК 004.912:343.982 

1181. Цюцюра М. І. Інформаційна технологія управління розвитком змісту 

освіти на основі збалансованого ціннісного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Цюцюра Микола 

Ігорович ; Нац. трансп. ун-т, [Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури]. — Київ, 2015. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (26 назв). — 100 пр. — [2015-0505 А] 

 УДК 004.9:37.013.3 
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1182. Янковська Л. Є. Комп'ютерне моделювання сферичних об'єктів дизайну 

на перспективних зображеннях за лініями обрису : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.03 "Техн. естетика" / Янковська Лариса 

Євгенівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Київ. нац. ун-т технологій та 

дизайну]. — Київ, 2015. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(20 назв). — 100 пр. — [2015-1239 А] УДК 004.94:72.012 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

1183. Белова А. І. Формування системи стратегічного управління реструктури-

зацією підприємств в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Белова Алла Іванівна ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 44, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 37—43. — 100 пр. — [2015-0444 А] 

 УДК 005.591.4:005.21](477) 

1184. Васюткіна Н. В. Методологічні засади управління сталим розвитком 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Васюткіна Наталія Володи-

мирівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 

(55 назв). — 100 пр. — [2015-0892 А] УДК 005.591.3:656.7 

1185. Гарафонова О. І. Методологічні основи управління змінами на про-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гарафонова Ольга Іванівна ; 

Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2015. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—

36 (61 назва). — 100 пр. — [2015-1537 А] 

 УДК 005.591:005.21 

1186. Дейч М. Є. Формування та розвиток багаторівневої системи соціальної 

відповідальності: організаційно-управлінське забезпечення : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Дейч Марина Євгенівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Київ, 2015. — 

35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (41 назва). — 100 пр. — [2015-2002 А] 

 УДК 005.35 

1187. Дем'янченко А. Г. Управління розвитком підприємств України на за-

садах впровадження державно-приватного партнерства : (на прикладі мор. портів) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 

та упр. підприємствами" / Дем'янченко Аліса Геннадіївна ; Держ. ВНЗ "Приазов. 

держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—34 (35 назв). — 120 пр. — [2014-6009 А] 

 УДК 005.412:656.071.4 

1188. Іщенко М. І. Методологічні основи оцінки фінансово-економічних ре-

зультатів діяльності підприємств : (на прикладі гірн.-збагачув. комбінатів) : автореф. 

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

підприємствами" / Іщенко Микола Іванович ; ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий 

Ріг (Дніпропетров. обл.), 2015. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (56 назв). — 

100 пр. — [2015-1694 А] УДК 005.585:[338.45:622 

1189. Ковтуненко К. В. Формування інтелектуального капіталу інноваційно-

активного промислового підприємства в умовах стратегічних змін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
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підприємствами" / Ковтуненко Ксенія Валеріївна ; НАН України, Ін-т проблем ринку 

та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2015. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 27—37 (70 назв). — 120 пр. — [2015-1650 А] 

 УДК 005.336.4 

1190. Криворучко О. В. Дивергентна методологія гармонізації рішень в управ-

лінні програмами розвитку ВНЗ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Криворучко Олена Володи-

мирівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 46 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 36—43 (47 назв). — 100 пр. — [2015-1549 А] 

 УДК 005.8:005.22:378 

1191. Рудніченко Є. М. Вплив суб'єктів митного регулювання на систему 

економічної безпеки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / Рудніченко 

Євгеній Миколайович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Хмельниц. нац. 

ун-т]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 

(54 назви). — 100 пр. — [2014-5832 А] УДК 005.934:339.543 

1192. Хрутьба В. О. Методологічні основи управління екологічними проекта-

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

05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Хрутьба Вікторія Олександрівна ; Нац. 

трансп. ун-т. — Київ, 2014. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41 (47 назв). — 

100 пр. — [2014-5924 А] УДК 005.8:502.1 

На ступінь кандидата 

1193. Берулава Д. З. Управління стратегічними програмами розвитку міст в 

умовах турбулентного оточення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Берулава Дмитро Заурійович ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-1528 А] УДК 005.8 

1194. Бесараб Д. А. Формування системи вартісно-орієнтованого управління 

матеріальними запасами підприємств будівельної галузі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємства-

ми" / Бесараб Денис Андрійович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Беке-

това, [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Харків, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2015-0445 А] 

 УДК 005.932:69 

1195. Білокінь А. А. Управління інноваціями на нафтосервісних підприємст-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Білокінь Аліса Андріївна ; ВНЗ Укоопспілки 

"Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — Полтава, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1642 А] УДК 005.591.6:665.6/.7 

1196. Варава А. А. Економічна оцінка та формування інформаційного забез-

печення стратегічного управління промисловими підприємствами : (на прикладі 

гірн.-збагачув. комбінатів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Варава Андрій Анато-

лійович ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-0087 А] 

 УДК 005.21:004 

1197. Винничук Р. О. Розвиток персоналу в організаціях сфери туризму : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
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упр. підприємствами" / Винничук Роксолана Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. 

нац. ун-т", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Ужгород, 2014. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—20 (34 назви). — 100 пр. — [2014-5984 А] 

 УДК 005.95:338.48 

1198. Винокурова О. І. Антикризове управління підприємствами на засадах 
превентивного діагностування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Винокурова Ольга 

Ігорівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-1689 А] УДК 005.59:005.31 
1199. Вільгуцька Р. Б. Формування та використання організаційних структур 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Вільгуцька Роксолана 

Богданівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (26 назв). — 100 пр. — [2015-1841 А] 
 УДК 005.72 

1200. Гече С. Ф. Оптимізація фінансово-майнової діагностики ефективності 

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

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гече Сандра 
Федорівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2014. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-6207 А] 

 УДК 005.336.1:656 

1201. Гладкий М. О. Формування організаційної культури в системі управ-

ління торговельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гладкий Микита 

Олександрович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-

Барановського. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 

— 100 пр. — [2014-5993 А] УДК 005.73 
1202. Голубєв Д. І. Управління інвестиційною політикою підприємств ма-

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Голубєв Денис Ігорович ; Держ. ВНЗ 

"Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2015-0089 А] УДК 005.3:330.332:621 

1203. Дідух О. В. Розвиток аутсорсингової діяльності на машинобудівних 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Дідух Оксана Володимирівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—
21 (19 назв). — 100 пр. — [2014-6173 А] УДК 005.21:621 

1204. Дробишева О. О. Антикризове управління як інструмент запобігання 

банкрутства промислових підприємств в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
Дробишева Олена Олегівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, 

[Запоріз. держ. інж. акад. М-ва освіти і науки України]. — Кременчук (Полтав. обл.), 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 130 пр. — [2015-0025 А]

 УДК 005.931.11:334.716 

1205. Дрокіна Н. І. Механізм прийняття управлінських рішень в комуніка-
ційній системі підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Дрокіна Ніна Іванівна ; 

НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (24 назви). — 120 пр. — [2015-0664 А] УДК 005.53 
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1206. Жуков А. В. Діагностика ефективності виробничо-господарської діяль-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Жуков Андрій В'ячеславович ; 

Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1646 А] УДК 005.336.1:658.5 

1207. Зеленський М. В. Ефективність аутсорсингу логістичних функцій про-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Зеленський Максим Васильо-

вич ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-1647 А] 

 УДК 005.591.4:005.58]:005.932 

1208. Зубрикіна М. В. Стратегія управління трудовим потенціалом вугільних 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Зубрикіна Марина Володи-

мирівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-6024 А] УДК 005.21:331.101.262 

1209. Ітченко Д. М. Формування механізму проактивного управління проекта-

ми та програмами агропромислового комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Ітченко 

Дмитро Миколайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Чернігів. нац. технол. 

ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-

1618 А] УДК 005.8:631.15 

1210. Калита Т. В. Економічний механізм оцінки якості управління авіапід-

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Калита Тетяна Вікторівна ; Нац. авіац. 

ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2015-0906 А] УДК 005.6:656.7 

1211. Караїм М. М. Антикризові технології в управлінні економічною без-

пекою машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Караїм Миро-

слава Михайлівна ; Укр. інж.-пед. акад., [Укр. акад. друкарства]. — Харків, 2015. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-0468 А] 

 УДК 005.934:62 

1212. Квашук Д. М. Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної без-

пеки машинобудівних підприємств з використанням інструментів конкурентної 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Квашук Дмитро Михайлович ; ПрАТ "ВНЗ 

"Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 21—23 (15 назв). — 100 пр. — [2015-1055 А] 

 УДК 005.934:005.585:005.332.4 

1213. Кирилюк Д. О. Маркетинговий менеджмент на ринку продукції птахів-

ництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кирилюк Дмитро Олександрович ; Каб. Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-

0774 А] УДК 005:339.138:636.5 

1214. Коваленко Є. С. Економічний механізм управління фінансовими ресур-

сами будівельного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 



   

 
20 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Коваленко Євген 

Сергійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2015-0470 А] 

 УДК 005.915:69 

1215. Ковтун К. С. Оцінка економічної ефективності інноваційних проектів на 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ковтун Катерина Сергіївна ; 

Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-0101 А] 

 УДК 005.585:005.336.1:005.591.6 

1216. Козак П. З. Формування механізму професійної адаптації персоналу 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Козак Петро Зеновійович ; 

Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — 

Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-1624 А]

 УДК 005.961-044.332 

1217. Козеренко І. А. Організаційно-економічні основи функціонування 

логістичних центрів на базі морських торговельних портів України : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Козеренко Ірина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т проблем ринку 

та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. мор. ун-т]. — Одеса, 2015. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-1698 А] 

 УДК 005.932:656.615](477) 

1218. Корнілова Н. В. Механізм управління життєвим циклом туристичного 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Корнілова Наталія Вікторівна ; 

ПВНЗ "Європ. ун-т", [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 120 пр. — [2015-0374 А] 

 УДК 005.93:338.48 

1219. Костенко О. К. Економічний механізм ресурсозбереження в авіаційних 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Костенко Ольга Костянтинівна ; 

Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). 

— 120 пр. — [2015-2059 А] УДК 005.932-049.34:629.7 

1220. Кулинич Ю. М. Стратегічне планування економічного розвитку під-

приємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кулинич Юрій 

Михайлович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-0683 А] 

 УДК 005.21:663/664 

1221. Литвиненко А. О. Управління розвитком матеріально-технічної бази під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Литвиненко Аліна Олександрівна ; Харків. 

нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-0104 А] УДК 005.932 

1222. Лісніченко О. О. Управління вартістю підприємства: оцінка та форму-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Лісніченко Олена Олександрівна ; Харків. 
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держ. ун-т харчування та торгівлі, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла 

Туган-Барановського]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-6058 А] УДК 005.21:330.13 

1223. Ляшов Д. О. Управління ефективністю персоналу промислових під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Ляшов Дмитро Олександрович ; Держ. ВНЗ 

"Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 120 пр. — [2014-6182 А] 

 УДК 005.95:334.716 

1224. Малютенко О. Ю. Управління стратегічними ризиками борошномель-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Малютенко Олександр 

Юрійович ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-1186 А] 

 УДК 005.342:664.7 

1225. Маховка В. М. Формування системи антикризового управління ту-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Маховка Вікторія 

Михайлівна ; Європ. ун-т, [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — Київ, 

2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (29 назв). — 1 20 пр. — 

[2015-1709 А] УДК 005.59:338.48 

1226. Мельник А. Г. Управлінські інновації у сфері ремонтно-технічного об-

слуговування аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Мельник Анжела 

Геннадіївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича]. — Рівне, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-1188 А] УДК 005.342:631.17 

1227. Михайляк Г. В. Системи оцінювання компетенцій управлінців машино-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Михайляк Галина Володи-

мирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2015-1840 А] 

 УДК 005.585:005.336.5]:62 

1228. Молоканова В. М. Ціннісно-орієнтоване портфельне управління роз-

витком організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук : 

спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Молоканова Валентина Михайлівна ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—37 (40 назв). — 150 пр. — [2015-0786 А] УДК 005.8 

1229. Морозова Є. П. Аутсорсинг в інноваційній діяльності підприємств 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Морозова Євгенія Петрівна ; Держ. 

ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-1435 А] 

 УДК 005.21:657]:69 

1230. Огороднікова Н. Л. Механізм стимулювання соціальної відповідаль-

ності в системі управління підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Огород-
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нікова Наталія Леонідівна ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь 

(Донец. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 1 20 пр. — 

[2014-6080 А] УДК 005.35 

1231. Панюк Т. П. Розвиток персоналу підприємств молочної галузі у кон-

тексті сучасних особливостей функціонування ринку праці : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. під-

приємствами" / Панюк Тетяна Петрівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". 

— Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2015-1300 А]

 УДК 005.953:637.1 

1232. Парсяк К. В. Управління якістю освітніх послуг у вищих навчальних 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Парсяк Катерина Володимирівна ; Херсон. 

нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Херсон, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-0944 А]

 УДК 005.336.3:378 

1233. Проценко В. М. Формування конкурентної стратегії підприємств на 

засадах інноваційно-спрямованого інвестування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Проценко Валентина Миколаївна ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2015. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2015-0545 А] 

 УДК 005.21:005.342 

1234. Рева О. В. Формування системи соціально відповідального управління 

персоналом вугледобувних підприємств України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Рева 

Олексій Володимирович ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Донец. держ. ун-т 

упр.]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1390 А] 

 УДК 005.35:005.95 

1235. Редьква О. З. Інноваційні підходи до формування системи управління 

персоналом машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Редьква 

Оксана Зіновіївна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2015. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-

0069 А] УДК 005.95/.96:621 

1236. Рибак О. В. Формування механізму контролінгу в управлінні резуль-

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

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Рибак Ольга 

Вікторівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2015-0818 А] УДК 005.935 

1237. Римар Ю. М. Інформаційне забезпечення управління навчальним про-

цесом у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Римар Юрій 

Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 25 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (12 назв). — 100 пр. — [2014-6318 А] 

 УДК 005.57:378 

1238. Рудь Ю. М. Формування системи соціального управління персоналом 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Рудь Юлія Миколаївна ; Донец. 
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нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2014. 

— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 170 пр. — [2014-

6192 А] УДК 005.95/.96 

1239. Селіванова Н. М. Управління розвитком інноваційно-активного про-

мислового підприємства на засадах контролінгу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Селіванова Наталя Миколаївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 24 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 120 пр. — [2015-1074 А] 

 УДК 005.584 

1240. Сидоренко Т. М. Формування кадрового потенціалу в системі стратегіч-

ного управління підприємством побутового обслуговування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. під-

приємствами" / Сидоренко Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т технологій та 

дизайну. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-1720 А] УДК 005.95/.96:338.46 

1241. Скоробагатько О. В. Мотивація учасників інноваційної діяльності на 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Скоробагатько Олена Валеріїв-

на ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1867 А] УДК 005.583.1:005.342 

1242. Слинчук К. П. Управління конкурентоспроможністю сільськогосподар-

ських підприємств в умовах їх інноваційного розвитку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємства-

ми" / Слинчук Кристина Павлівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-5858 А] УДК 005.332.4:631.1](477) 

1243. Степанова Г. В. Організаційно-економічні засади соціально орієнтованої 

реструктуризації підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Степанова Ганна Вікторівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. 

дослідж., [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2014-5870 А] 

 УДК 005.591.4:663/664 

1244. Стрілок І. І. Формування системи рейтингового оцінювання підприємств 

водного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Стрілок Іванна Іванівна ; Київ. 

держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. — Київ, 2015. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2015-1673 А] 

 УДК 005.585:656.6 

1245. Строков Є. М. Формування інноваційної політики підприємств машино-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Строков Євген Михайлович ; Кременчуц. нац. 

ун-т ім. Михайла Остроградського, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — 

Кременчук (Полтав. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). 

— 100 пр. — [2014-6125 А] УДК 005.342:621 

1246. Тітенко З. М. Конкурентоспроможність продукції скотарства сільсько-

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

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Тітенко Зоя Мико-
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лаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-1471 А]

 УДК 005.332.4:636 

1247. Федишин Н. І. Організування та оцінювання ефективності податкового 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Федишин Наірі Іванівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(30 назв). — 100 пр. — [2014-6225 А] 

 УДК 005.336.1:336.22 

1248. Фецович Т. Р. Стратегічний аналіз результатів діяльності підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 

аналіз та аудит" / Фецович Тетяна Романівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 

Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 130 пр. — 

[2015-1473 А] УДК 005.52 

1249. Харитонов Д. А. Організаційні патології в управлінні проектно-орієнто-

ваними компаніями в умовах невизначеності контексту : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / 

Харитонов Денис Антонович ; Нац. трансп. ун-т, [Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архітектури]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (21 назва). — 

100 пр. — [2015-0438 А] УДК 005.8 

1250. Чаплінський В. Р. Формування та розвиток інтелектуального капіталу 

аграрного сектору економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чаплінський Вадим 

Ростиславович ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмель-

ниц. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2015-0597 А] УДК 005.336.4:338.43 

1251. Ченаш В. С. Управління реструктуризацією промислових підприємств за 

умов інтеграційних процесів в економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ченаш 

Володимир Сігізмундович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-0837 А]

 УДК 005.591.4:334.716 

1252. Чернова Л. С. Методи та моделі забезпечення конкурентоспроможності 

проектно-орієнтованих наукомістких газотурбобудівних підприємств : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і 

програмами" / Чернова Людмила Сергіївна ; Нац. ун-т кораблебудування 

ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(27 назв). — 100 пр. — [2014-5929 А] УДК 005.8:629.426 

1253. Черняєва А. О. Організаційно-економічне забезпечення формування та 

розвитку робітничих кадрів підприємства : (на прикладі Харків. обл.) : автореф. дис. 

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

підприємствами" / Черняєва Анна Олександрівна ; Укр. інж.-пед. акад., [Н.-д. центр 

індустр. проблем розвитку НАН України]. — Харків, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-0558 А] 

 УДК 005.95/.96(477.54) 

1254. Шведа Н. М. Формування системи управління машинобудівними під-

приємствами на засадах бенчмаркінгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Шведа Наталія 
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Михайлівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2015. — 22 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — [2015-0153 А] 
 УДК 005.343:621 
1255. Ширма В. В. Управління інноваційним розвитком підприємств у галузі 

рослинництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ширма Володимир Васильович ; М-во 
аграр. політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Житомир. 
нац. агроекол. ун-т]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-0155 А] УДК 005.342:631.11 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь доктора 

1256. Шевченко О. І. Інтегральні методи визначення фізичних властивостей 
чавуну, хрому та їх покриттів для контролю структури і міцності виробів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи 
контролю та визначення складу речовин" / Шевченко Олександр Іванович ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. наук. центр "Ін-т метрології" М-ва 
екон. розвитку і торгівлі України]. — Київ, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 29—34 (53 назви). — 100 пр. — [2015-0517 А] УДК 006.91:669.017 

На ступінь кандидата 

1257. Денисенко М. В. Удосконалення нормативних документів з проектуван-
ня та застосування засобів індивідуального захисту працівників в гарячих цехах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стан-
дартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Денисенко Марина Володимирівна ; 
Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2015-0022 А] УДК 006.88 

1258. Клімова К. А. Удосконалення модельного підходу до оцінювання не-
визначеності вимірювань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Клімова Катерина 
Андріївна ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метро-
логії", [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-6179 А] УДК 006.91:53.088 

1259. Хаейн Т. М. Методика і засіб метрологічної атестації координатно-
вимірювальних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. величин" / Хаейн Тамара 
Михайлівна ; Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості, [Нац. авіац. ун-т]. — 
Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (31 назва). — 100 пр. — [2015-
1748 А] УДК 006.91:681.2.08 

007 Діяльність і організація. Загальна теорія комунікацій  

і управління (кібернетика) 

На ступінь кандидата 

1260. Смірнова О. О. Трансцендентне в сучасному культурному просторі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія 
та історія культури" / Смірнова Олена Олександрівна ; М-во культури України, Нац. 
акад. керів. кадрів культури і мистецтв, [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлин-
ського]. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2014-
6272 А] УДК 007:316.722 
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008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь кандидата 

1261. Ярмак Я. А. Ностальгія в контексті естетичних поглядів М. Метнера: 

культурологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культуро-

логії : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Ярмак Ярослав Анатолійович ;  

М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2015. 

— 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2015-0160 А]

 УДК 008-027.21:17.02:78.071.1(410=161.1) 

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики.  

Каталоги 

На ступінь кандидата 

1262. Мацелюх К. С. Петро Абрамович як вчений, освітянин, громадський 

діяч та його внесок у розвиток бібліотечно-бібліографічної справи Волині (10—20-ті 

рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 27.00.03 

"Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" / Мацелюх Катерина 

Степанівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, [Житомир. 

держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 

— 100 пр. — [2015-0932 А] 

 УДК 01+02](477.82)"1910/1920"(092) 

1263. Стронська Н. Т. Електронні ресурси українського історичного біобібліо-

графознавства: стан і перспективи розвитку (90-ті роки ХХ — 10-ті роки ХХІ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 27.00.03 "Книго-

знавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" / Стронська Наталія Тарасівна ; 

НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2015. — 15 с. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2015-1514 А] 

 УДК 016:929]:004.77](477)"199/201" 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь доктора 

1264. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Бібліотечно-інформаційна сфера України 

в контексті соціальних трансформацій кінця ХХ ст. — 10-х років ХХІ ст.: концепції 

стратегічного розвитку, динаміка змін, перспективи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознавство, бібліо-

текознавство, бібліографознавство" / Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна ; 

НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2014. — 36 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 27—33 (63 назви). — 100 пр. — [2014-5990 А] 

 УДК 025.5(477)"19/20" 

На ступінь кандидата 

1265. Бірюкова Т. Л. Бібліотека в системі документних комунікацій: функціо-

нальний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. ко-

мунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографо-

знавство" / Бірюкова Тетяна Леонідівна ; НАН України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—14 (18 назв). — 100 пр. — [2015-1643 А] 

 УДК 021:002 
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06 Організації загального типу  

069 Музеї. Виставки 

На ступінь кандидата 

1266. Сидор О. В. Венеційська бієнале як форма реалізації українських 

культурних стратегій (кінець ХІХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / Сидор Олег Вячеславович ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем 

сучас. мистецтва. — Київ, 2015. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (5 назв). — 100 пр. — 

[2015-2012 А] УДК 069.9(450.341):7.036(477) 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 

1267. Бикова О. М. Комунікаційно-жанрові модифікації репортажу в сучасній 

українській пресі : (за матеріалами період. видань 2000—2012 рр.) : автореф. дис. на 

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

історія журналістики" / Бикова Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). 

— 900 пр. — [2015-1201 А] УДК 070(477)"2000/2012" 

1268. Блажеєвська Ю. М. Проблема національного характеру в публіцистиці 

Ю. Липи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 

[спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Блажеєвська Юлія Миколаївна ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-

1084 А] УДК 070:821.161.2-92.09(092) 

1269. Гусак О. О. Роль редактора в популяризації сайта інтернет-ЗМК : 

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

27.00.05 "Теорія та історія видавн. справи та редагування" / Гусак Ольвія 

Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 130 пр. — [2015-1206 А] 

 УДК 070:004.738.1 

1270. Мельник Ю. І. Вибір журналіста в умовах тоталітарної держави : (на 

матеріалі італ. преси 20—30-их років ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

налістики" / Мельник Юрій Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

журналістики, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1213 А] 

 УДК 070(=131.1)"1920/1939" 

1271. Монич Л. М. Жанровий контент літературно-художніх журналів Украї-

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

27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Монич Лілія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. 

— 100 пр. — [2015-1290 А] УДК 070.488:82-1/-9](477) 

1272. Попіль Д. Ю. Національна специфіка рецепції постмодернізму в україн-

ській та польській пресі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Попіль Дарина 
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Юріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

120 пр. — [2014-6379 А] УДК 070(477+438) 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

1273. Баумейстер А. О. Буття і благо: онтологічні підстави практичної норма-

тивності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.01 

"Онтологія, гносеологія, феноменологія" / Баумейстер Андрій Олегович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 35 с. — Бібліогр.: с. 27—31 (43 назви). — 

100 пр. — [2015-1401 А] УДК 111.1:111.84 

1274. Ганаба С. О. Дидактика у контексті цивілізаційного переходу: філософ-

сько-методологічне обґрунтування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Ганаба Світлана Олександрівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова]. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 26—32 (69 назв). — 100 пр. — 

[2015-1690 А] УДК 101.3:37.026 

1275. Завгородній Ю. Ю. Рецепція індійської філософії в Україні: 1840—

1930-ті роки : (іст.-філос. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. 

наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Завгородній Юрій Юрійович ; НАН 

України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. — Київ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 29—33 (37 назв). — 100 пр. — [2014-6176 А] 

 УДК 14(540:477)"1840/1930" 

1276. Ібрагімов М. М. "Філософія спорту" як новий антропологічний проект у 

постекзистенціалістському мисленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філос. наук : спец. 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія культури" / Ібрагімов 

Михайло Михайлович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. ун-т фіз. виховання 

і спорту України]. — Харків, 2015. — 34 с. — Бібліогр.: с. 25—32 та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2015-0198 А] УДК 141.319.8:796.01 

1277. Мєлков Ю. О. Об'єктивність і людиномірність постнекласичної науки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.09 "Філософія 

науки" / Мєлков Юрій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2015. — 34 с. — Бібліогр.: с. 26—32. — 100 пр. — [2015-0692 А] 

 УДК 101:168 

1278. Морозов В. В. Філософія педагогічного дискурсу в системі технологій 

сучасної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 

09.00.10 "Філософія освіти" / Морозов Володимир Віталійович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 34 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (23 назви). — 

100 пр. — [2015-0936 А] УДК 140.8:37.014 

1279. Перепелиця О. М. Соціокультурні медіації просвітництва: обсценні 

проекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.04 

"Філос. антропологія, філософія культури" / Перепелиця Олег Миколайович ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 27 с. — Бібліогр.: с. 22—25 (30 назв). 

— 100 пр. — [2015-1992 А] УДК 130.2:001.9 

1280. Свириденко Д. Б. Феномен академічної мобільності: соціально-філософ-

ський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 
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09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Свириденко Денис Борисович ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—27 

(30 назв). — 100 пр. — [2015-1669 А] УДК 1:316.444:378 

1281. Таранов С. В. Теологічний екзистенціалізм: генеза, сутність, перспек-

тиви : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.05 

"Історія філософії" / Таранов Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т філософії 

ім. Г. С. Сковороди, [Центр гуманітар. освіти]. — Київ, 2015. — 32 с. — Бібліогр.: 

с. 26—29 (43 назви). — 100 пр. — [2015-1316 А] УДК 141.32 

1282. Шевчук Д. М. Онтологічні виміри сучасного політичного світу : (соц.-

філос. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 

09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Шевчук Дмитро Михайлович ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—

34 (48 назв). — 100 пр. — [2015-1758 А] УДК 111.1:32 

На ступінь кандидата 

1283. Артюшенко О. М. Трансформація української ментальності в контексті 

викликів сучасності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Артюшенко Оксана Миколаїв-

на ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 

(5 назв). — 100 пр. — [2015-0163 А] УДК 101:316.3](=161.2) 

1284. Башук О. Г. Ерос як онтологічна основа відкритості істини в особистіс-

ному досвіді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.01 "Онтологія, гносеологія, феноменологія" / Башук Олена Григорівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-5974 А] 

 УДК 111.83+165.1 

1285. Великодна Є. М. Здоров'я особистості у медійно-інформаційному освіт-

ньому просторі як філософська проблема : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Великодна Євгенія Мико-

лаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Дніпропетров. обл. ін-т після-

диплом. пед. освіти]. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-0174 А] УДК 101:37.012 

1286. Волинець О. О. Комунікативна прагматика реклами як естетичний фено-

мен масової культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.08 "Естетика" / Волинець Олександр Олександрович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — 

Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2015-1252 А] 

 УДК 111.852:659.1 

1287. Волковський В. П. Становлення ідеї суспільності у філософській думці 

України ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Волковський Володимир Павлович ; НАН Ук-

раїни, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—

18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-1046 А] УДК 1(477)"18" 

1288. Голубенко О. В. Феномен дигресії: екзистенціально-феноменологічна 

аналітика та соціокультурна контекстуалізація : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія 

культури" / Голубенко Олександр Васильович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 

— Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-0300 А] 

 УДК 141.319.8 
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1289. Дребніцька К. М. Філософія мовної стратегії вітчизняної освіти : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.10 "Філософія 

освіти" / Дребніцька Катерина Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2015-0975 А] 

 УДК 141.2:37.012 

1290. Іщенко О. А. Філософська рефлексія феномену інтеграції іноземних 

студентів у інтернаціональне освітнє середовище : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Іщенко Олександр 

Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т"]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2015-1619 А] УДК 101:378.064.3-054.6 

1291. Карпенко А. О. Історіографія рецепції філософії Мартіна Гайдеггера : 

(кроспарадигм. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Карпенко Андрій Олексійович ; Дніпропетров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — 

Дніпропетровськ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13. — 100 пр. — [2015-1182 А] 

 УДК 141((430)(092) 

1292. Кичкирук Т. В. Філософія "нелінійного мислення" в освіті економічного 

напряму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.10 

"Філософія освіти" / Кичкирук Тетяна Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгома-

нова. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-

0315 А] УДК 101:37:33 

1293. Кулик О. В. Еволюція філософських стратегій взаємодії з хаосом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія 

філософії" / Кулик Олександр Вікторович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара. — Дніпропетровськ, 2015. — 33 с. — Бібліогр.: с. 28—30. — 100 пр. — 

[2015-0923 А] УДК 124.1(091) 

1294. Куценко В. В. Екзистенційна парадигма часу у філософії С. К'єркеґора : 

(іст.-філос. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Куценко Вікторія Володимирівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-0477 А] УДК 141.32(092) 

1295. Куцурук В. М. Філософсько-антропологічна концепція Івана Франка : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.04 "Філос. 

антропологія, філософія культури" / Куцурук Вікторія Михайлівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури]. — Київ, 2015. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1112 А] 

 УДК 141.319.8 

1296. Лимар В. Б. Онтологічні модальності свободи : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.01 "Онтологія, гносеологія, 

феноменологія" / Лимар В'ячеслав Богданович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-0578 А] 

 УДК 111.1:123 

1297. Лойко В. В. "Метод драматизації" у філософській культурі читання та 

письма : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.04 

"Філос. антропологія, філософія культури" / Лойко Валентин Вікторович ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — 

[2015-2067 А] УДК 130.2:003 
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1298. Максименюк М. Ю. Вплив етнонаціональних та регіональних відносин 

на розвиток поліетнічного соціуму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Максименюк 

Марина Юріївна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди", [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 

2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 110 пр. — [2014-6309 А] 

 УДК 141.7:316.347 

1299. Малишева А. О. Філософія комунікативного процесу в галузі освіти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Фі-

лософія освіти" / Малишева Алєся Орестівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

— Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2014-6062 А] 

 УДК 1:316.77]:37 

1300. Мамчак С. П. Універсальна прагматика як стратегія обґрунтування 

критичної соціальної теорії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 

наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Мамчак Сніжана 

Петрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-0484 А] УДК 141:316.286 

1301. Мараєва У. М. Феномен народної обрядовості українців: соціально-

філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Мараєва Уляна Миколаївна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2015-1068 А] 

 УДК 141.7:392(=161.2) 

1302. Палій К. С. Автентичність національних культур в умовах глобалі-

заційних процесів : (на прикладі укр. культури) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія 

культури" / Палій Катерина Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Харків, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2015-2075 А] 

 УДК 130.2:316.722(477) 

1303. Пархоменко О. В. Інформаційно-комунікативна культура особистості у 

сучасному освітньому просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 

наук : спец. 09.00.10 "Філософія освіти" / Пархоменко Оксана Валер'янівна ; Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти]. 

— Харків, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2015-1640 А]

 УДК 130.2-059.1:37 

1304. Проскуріна К. С. Культурно-антропологічні і соціально-антропологічні 

смисли життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.04 "Філос. антропологія, 

філософія культури" / Проскуріна Катерина Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-1734 А] УДК 130.2:316.7 

1305. Рєзніков С. І. Філософсько-освітній вимір феномену духовності у кон-

тексті діалектики раціонально-наукового та ірраціонально-трансцедентального : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філо-

софія освіти" / Рєзніков Сергій Іванович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 

[Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти]. — Харків, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2015-0114 А] 

 УДК 130.122:37.013 
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1306. Рудаківська С. В. Становлення екологічного світогляду молоді у кон-

тексті нової гуманітарної парадигми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Рудаківська 

Світлана Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2015-1582 А] 

 УДК 140.8:502/504]-053.6/.81 

1307. Сеник Р. М. Функціонально-інструментальні основи соціально-філософ-

ського аналізу мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Сеник Руслан Миколайович ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2015-1864 А] УДК 130.2:81'272 

1308. Столярчук О. С. Специфіка історичного знання і пізнання в соціально-

філософському дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Столярчук Ольга Свято-

славівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Центр гуманітар. освіти 

НАН України]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2015-0876 А] УДК 101:316.3 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

1309. Горова О. О. Психологічні основи професійного становлення майбутніх 

архітекторів і будівельників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Горова Олена Олександрівна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2014. — 41 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 34—38. — 100 пр. — [2014-6421 А] 

 УДК 159.923.2:[378.147:72-051 

1310. Міщиха Л. П. Творчий потенціал особистості у період пізньої до-

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

"Заг. психологія, історія психології" / Міщиха Лариса Петрівна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте-

фаника]. — Київ, 2015. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35. — 100 пр. — [2015-

0420 А] УДК 159.922.6 

1311. Проскурняк О. І. Психологічні засади розвитку та корекції комуніка-

тивної діяльності розумово відсталих підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Проскурняк Олена 

Ігорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (56 назв). — 100 пр. — [2014-6099 А] 

 УДК 159.922.76-056.313 

1312. Романюк Л. В. Психологія становлення цінностей особистості : автореф. 

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

психологія" / Романюк Людмила Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2014. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 36—46 (116 назв). — 120 пр. — [2014-5827 А] УДК 159.923.2 

На ступінь кандидата 

1313. Абрамов В. В. Особливості копінг-поведінки в залежності від часової 

орієнтації особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Абрамов Володимир Воло-
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димирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 16 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2014-5961 А] УДК 159.923 

1314. Агачева Ю. А. Рефлексія міжособистісної атракції як механізм регулю-

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

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Агачева Юлія Анатоліївна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2015. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-1881 А] 

 УДК 159.943.2:316.47 

1315. Айвазян Л. Ю. Особливості самотності як загальнопсихологічного фе-

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

"Заг. психологія, історія психології" / Айвазян Людмила Юріївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-1882 А] УДК 159.923.33:177.82 

1316. Бару І. О. Особливості симптомокомплексу "емоційного холоду" в 

міжособистісних стосунках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

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

сандрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1082 А] 

 УДК 159.923.3:316.472.4 

1317. Бевзюк І. М. Психологічні особливості формування комунікативної 

компетентності майбутніх працівників органів прокуратури : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психо-

логія" / Бевзюк Інна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. 

— [2015-1526 А] УДК 159.923.2:378.015.3 

1318. Безсмертний О. В. Хроно-динамічні особливості автобіографічної 

пам'яті хворих на параноїдну шизофренію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Безсмертний Олександр 

Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти. — Харків, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-1885 А] УДК 159.953:616.895.8 

1319. Боднарук О. В. Формування системи базових психологічних понять у 

студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Боднарук Олена Воло-

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

ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1685 А] УДК 159.9.01:378.147 

1320. Бондаренко В. В. Формування професійної готовності офіцерів по 

роботі з персоналом до надання психологічної допомоги прикордонникам та членам 

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

19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах" / Бондаренко Віктор Володи-

мирович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. держ. прикордон. служби 

України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2015. — 16 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2015-1530 А] 

 УДК 159.923:355.332 

1321. Бочелюк В. В. Підготовка майбутнього психолога до запобігання 

віктимній поведінці дівчат-підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Бочелюк Влада Віталіївна ; 
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Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Класич. приват. ун-т]. — Харків, 2014. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2014-5978 А] 
 УДК 159.922.7:616.89-055.25 

1322. Бреус Ю. В. Емоційний інтелект як чинник професійного становлення 

майбутніх фахівців соціономічних професій у вищих навчальних закладах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. 
психологія" / Бреус Юлія Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1364 А]

 УДК 159.925:378 

1323. Густодимова В. С. Аналіз феномену психологічної залежності у пара-

дигмі аналітичної психології К. Г. Юнга : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Густо-

димова Віра Сергіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського", [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Одеса, 2015. — 19 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1539 А] УДК 159.964.26 
1324. Данчук Ю. П. Особливості психічної регуляції рухової активності у 

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

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Данчук Юлія Петрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-0189 А] 
 УДК 159.922.73 

1325. Данько О. В. Особливості професійного самовизначення майбутніх 

офіцерів-прикордонників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах" / Данько Оксана 
Володимирівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. держ. прикордон. 

служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2015. — 16 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2015-0530 А] 

 УДК 159.923:351.746.1 
1326. Дворецький В. П. Психологічні особливості розвитку образів виконання 

рухових дій стрільця з бойового пістолета : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах" / 

Дворецький Віталій Петрович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. 

прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Нац. ун-т оборони України 
ім. Івана Черняховського, М-во оборони України]. — Хмельницький, 2015. — 16 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1842 А] 

 УДК 159.943:356.163 

1327. Денисов І. Г. Усвідомлення підлітками особистісних можливостей як 
чинник профілактики асоціальної поведінки : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Геннадійович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка 

НАПН України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2014-6172 А] УДК 159.922.8-056.49 
1328. Дерев'янко Т. М. Розвиток креативного мислення кримінальних аналі-

тиків оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.09 

"Психологія діяльності в особливих умовах" / Дерев'янко Тетяна Михайлівна ; Держ. 
прикордон. служба України, Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Бог-

дана Хмельницького. — Хмельницький, 2015. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-0531 А] УДК 159.955:[351.746.1:343.98 
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1329. Дроздова Ю. В. Психологічні особливості професійного самовизначення 

майбутніх фахівців торговельного підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.10 "Організац. психологія; екон. психо-

логія" / Дроздова Юлія Валентинівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-0307 А] 

 УДК 159.944:658.6-057.87 

1330. Дуб В. Г. Психологічні особливості становлення ціннісно-смислової 

сфери майбутніх педагогів у процесі підготовки до професійної діяльності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. 

психологія" / Дуб Віра Григорівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Дрогобиц. 

держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1843 А] УДК 159.923:378.011.3-051 

1331. Завязун Т. В. Особливості розвитку мовлення дошкільників з трудно-

щами комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Завязун Тетяна Володимирівна ; Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України]. 

— Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-6020 А] УДК 159.922.6:373.2 

1332. Кінельова О. В. Вікові та гендерні особливості часової компетентності 

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

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кінельова Оксана Вікторівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-

надського]. — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2015-1544 А] УДК 159.922.6:159.937.53 

1333. Книш А. Є. Формування особистісної готовності майбутніх психологів-

тренерів до професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Книш Анастасія Євгенівна ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. 

— Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2014-6033 А] УДК 159.923.2:159.9-051 

1334. Коваленко В. Є. Освітнє середовище як чинник емоційного розвитку 

розумово відсталих молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Коваленко Вікторія 

Євгенівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2014-6035 А] УДК 159.922.76-056.313 

1335. Коломієць О. П. Формування психологічної готовності менеджерів 

енергокомпаній до управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

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

НАПН України. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2015-0914 А] УДК 159.923:005.5 

1336. Краснопера Т. В. Психологічні особливості розвитку навичок аудіюван-

ня майбутніх фахівців з міжнародних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

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

[Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, Держ. 

прикордон. служба України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-1830 А] УДК 159.98:[378.147:327 



   

 
36 

1337. Кутас М. С. Психологічні умови формування професійно значущих 

якостей майбутнього фахівця з управління проектами : автореф. дис. на здобуття 

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

психологія" / Кутас Марина Сергіївна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2015-

1427 А] УДК 159.923.3:005.8-051 

1338. Куценко Я. М. Емоційний інтелект як чинник психологічної готовності 

до соціономічних професій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Куценко Яна Миколаївна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-6360 А] 

 УДК 159.94:159.922.6 

1339. Лазоренко О. В. Психологічна підготовка прикордонних нарядів до дій в 

екстремальних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах" / Лазоренко Олександр 

Васильович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. держ. прикордон. служби 

України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2014. — 16 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2014-6181 А] 

 УДК 159.9:351.746.1 

1340. Литвиненко О. О. Індивідуально-психологічні особливості сприймання 

літературного тексту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Литвиненко Олена 

Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2014-6056 А] 

 УДК 159.937:801.82 

1341. Лоза О. О. Особливості перфекціонізму як особистісної риси державних 

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

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Лоза Олена Олександрівна ; Ін-т соц. 

та політ. психології НАПН України. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-0480 А] УДК 159.923.33:35.075 

1342. Лук'янчук Н. В. Фасилітативний супровід розвитку комунікативної 

обдарованості в юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Лук'янчук Наталія Вади-

мівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" НАПН 

України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2015-0687 А] УДК 159.922.8 

1343. Луппо С. Є. Типологія життєвих взаємодій дорослої особистості з до-

свідом дитячих психотравм у сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Луппо Світлана Єгорівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2015. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2015-1631 А] 

 УДК 159.923-055.52:159.922.73 

1344. Малинович Л. М. Психологічні засади готовності дошкільників з по-

рушенням слуху до навчання в освітніх закладах різного типу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / 

Малинович Лариса Михайлівна ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — Київ, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1730 А] 

 УДК 159.922.7-056.263:373.29 
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1345. Матяш І. М. Психолого-педагогічні чинники розвитку чуйності як про-

фесійно значущої якості майбутнього вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2015-0988 А] 
 УДК 159.942:378.011.3-051 

1346. Мильнікова Н. Г. Психологічні особливості формування у студентів 

узагальнених способів навчальної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Мильнікова 
Наталія Григорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. 

— Київ, 2015. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2015-

0933 А] УДК 159.95:378.015.3 

1347. Пасічник Н. О. Особливості взаємозв'язку образного і понятійного 

мислення в учнів молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Пасічник 

Наталія Олексіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2015-0945 А]

 УДК 159.954/.955-053.5 
1348. Петрова А. С. Особливості психокорекції соціальних страхів у сту-

дентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 

"Пед. та вік. психологія" / Петрова Алла Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(13 назв). — 100 пр. — [2015-1714 А] УДК 159.98:316.61-057.87 

1349. Петрученко Н. М. Психологічні засади формування готовності до 

професійної діяльності студентів із соматичними вадами : автореф. дис. на здобуття 

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

Петрученко Надія Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — Київ, 

2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2015-0797 А] 

 УДК 159.923.31-057.875 

1350. Поджинська О. О. Психологічні особливості становлення у студентів 
ціннісного компонента особистісної ідентичності : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

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

Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2015-

0813 А] УДК 159.923-057.875 
1351. Прокопович Т. А. Емоційна стабільність як умова прояву соціальної 

адаптованості художньо обдарованої особистості : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Прокопович Тетяна Анатоліївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — 
Луцьк, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1716 А]

 УДК 159.942:316.614 

1352. Рашковська І. В. Психолого-педагогічні умови становлення ідеального 

"Я" підлітка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Рашковська Ілона Владиславівна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-0232 А] УДК 159.922.8 

1353. Риндер І. Д. Внутрішня діалогічна активність як чинник проявів іден-

тичності особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
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[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Риндер Іван Дмитрович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-0713 А] УДК 159.923.2 

1354. Рисинець Т. П. Особистісна детермінація вибору копінг-стратегій жит-

тєвих ситуацій майбутніми психологами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Рисинець Тетяна 

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

ун-т України "КПІ"]. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). 

— 100 пр. — [2014-5822 А] УДК 159.94:[378.147:159.98 
1355. Синишина В. М. Особливості формування психологічної стійкості 

рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльності в 

особливих умовах" / Синишина Вікторія Михайлівна ; Держ. прикордон. служба 

України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, 
[Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського, М-во оборони України]. — 

Хмельницький, 2014. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — 

[2014-6194 А] УДК 159.923.2:351.743](477) 

1356. Сідоров О. О. Психологічні механізми взаємозв'язку суїцидальних 
тенденцій з рівнем самооцінки у студентському середовищі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; 

психологія соц. роботи" / Сідоров Олександр Олександрович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-0591 А] 
 УДК 159.922.8:616.89-008.441.44 

1357. Солдатов С. В. Психологічні основи профілактики і подолання профе-

сійного стресу у машиністів приміських електропоїздів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.10 "Організац. психологія; екон. 
психологія" / Солдатов Сергій Вікторович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-0394 А] 

 УДК 159.944.4-027.561:656.223.1.052-057.214 

1358. Федорова О. М. Казка як засіб формування творчої уяви сліпих дітей 
молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Федорова Олена Миколаївна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). 

— 100 пр. — [2015-1747 А] УДК 159.922.75-056.262:82-343 

1359. Ходакевич О. Г. Психологічні особливості ставлення студентської 
молоді до грошей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.10 "Організац. психологія; екон. психологія" / Ходакевич Ольга 

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

2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-5919 А]
 УДК 159.923-057.875:336 

1360. Храмцова В. В. Психологічні особливості як чинники обмеження життє-

діяльності осіб з хронічним обструктивним захворюванням легень та їх психо-

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

19.00.04 "Мед. психологія" / Храмцова Вікторія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Держ. установа "Укр. держ. НДІ 

мед.-соц. проблем інвалідності МОЗ України"]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — [2014-5921 А] 

 УДК 159.923.3:616.24-007.63 
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1361. Цзян Даньян. Особливості розвитку візуального мислення у студентів 

творчих спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Цзян Даньян ; Держ. закл. "Півден-

ноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2015-1518 А] УДК 159.955:378.015.31 

1362. Циганаш А. В. Психологічні умови розвитку академічної мобільності 

студентів як чинник їхнього професійного становлення : автореф. дис. на здобуття 

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

ганаш Анна Валентинівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5925 А] 

 УДК 159.922.7-057.875 

1363. Чеботарьова А. І. Когнітивно-стильові особливості розуміння студента-

ми навчального тексту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Чеботарьова Аліна Іванівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту 

освіти" НАПН України]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 

— 100 пр. — [2014-6503 А] УДК 159.923-057.875 

1364. Чижиченко Н. М. Психологічні особливості розвитку оптимізму в ран-

ньому юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Чижиченко Наталія Миколаївна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2015-1595 А] 

 УДК 159.922.8 

1365. Шулдик А. В. Психологічні особливості розвитку професіоналізму ке-

рівників загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.10 "Організац. психологія; екон. психо-

логія" / Шулдик Анатолій Володимирович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, [ВНЗ "Ун-т 

економіки та права "Крок"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-5947 А] УДК 159.9:373.091.113 

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія  

та логіка науки 

На ступінь доктора 

1366. Лімонченко В. В. Методологія антропологічного дискурсу православ'я 

як історико-філософська проблема : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філос. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Лімонченко Віра Володимирівна ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Дніпропетровськ, 2014. — 33 с. — Бібліогр.: с. 27—30. — 100 пр. — 

[2014-6057 А] УДК 168.522:271.2 

1367. Морозов А. Ю. Інтуїтивний досвід як предмет філософсько-етичного 

аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.07 

"Етика" / Морозов Андрій Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2014. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—31 (35 назв). — 100 пр. — [2014-6070 А] 

 УДК 165.193 

На ступінь кандидата 

1368. Богачевський П. С. Концепт віртуальності в сучасній науковій методо-

логічній свідомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 
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[спец.] 09.00.09 "Філософія науки" / Богачевський Павло Станіславович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — 

[2015-1644 А] УДК 16:004.946 

1369. Грица Ю. Ю. Феномен історичної свідомості: соціально-філософський 

аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 
"Соц. філософія та філософія історії" / Грица Юрій Юрійович ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-1725 А] УДК 165.12:930.1]:316.3 

1370. Коротенко Є. Д. Опозиція "синхронія-діахронія мови" як засадничий 
принцип французького структуралізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філос. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Коротенко Євген Дмитро-

вич ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Донбас. держ. машинобудів. акад.]. 

— Дніпропетровськ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — [2015-

0980 А] УДК 165.75(=133.1) 
1371. Остапець І. Ю. Гносеологічні та соціальні виміри свободи у філософії 

Нового часу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Остапець Ірина Юліївна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2015. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2015-0707 А] УДК 165 

1372. Руденко Б. Б. Методологічні засади юридичної науки: парадигмальний 

вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.09 

"Філософія науки" / Руденко Богдан Борисович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2014-
5831 А] УДК 165:340.11 

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія 

На ступінь доктора 

1373. Фінін Г. І. Модернізація навчальних і виховних практик військової 
освіти у добу глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : 

[спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Фінін Георгій Іванович ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 26—33. — 100 пр. — 

[2015-1798 А] УДК 172:355.233 

На ступінь кандидата 

1374. Бегаль О. М. Гуманістичні основи соціальної роботи : (філос. аналіз) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Бегаль Онисія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-0886 А] УДК 172.16:364 

1375. Брусакова О. В. Мораль і право у конструюванні освітньої реальності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Фі-

лософія освіти" / Брусакова Оксана Валеріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди. — Харків, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2015-

1606 А] УДК 17:34]:37.014 
1376. Микольченко В. С. Феномен героїзму: соціально-філософський аналіз : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Микольченко Віра Сергіївна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т вищ. освіти, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2015. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — [2015-1120 А] УДК 177.1:130.12 
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1377. Сисак М. М. Етичний вимір світського гуманізму : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.07 "Етика" / Сисак Марія 

Миколаївна ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, [ДВНЗ "Прикарпат. 

нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-1144 А] УДК 17.023.6:165.742 

1378. Турчин М. Б. Екологічна етика у парадигмі постмодернізму : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.07 "Етика" / Турчин 

Мирослава Богданівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—14 (18 назв). — 100 пр. — [2014-5904 А] УДК 17:502.1:141.78 

1379. Юшкевич Ю. С. Морально-етичні цінності як предмет соціально-

філософського аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Юшкевич Юлія Сергіївна ; 

Держ. заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2014. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 13—15. — 120 пр. — [2014-6239 А] УДК 17.022.1 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь кандидата 

1380. Клімук І. М. Формування релігійної ідентичності сучасного українця в 

контексті міжконфесійних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Клімук Ірина Миколаївна ; НАН 

України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-1273 А]

 УДК 2-67(=161.2) 

27 Християнство 

На ступінь доктора 

1381. Шепетяк О. М. Традиційне й інноваційне в розвитку католицької ні-

мецькомовної думки другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Шепетяк Олег Ми-

хайлович ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, Від-ня релігієзнавства. 

— Київ, 2014. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—32. — 100 пр. — [2014-5942 А] 

 УДК 272/273-1 

На ступінь кандидата 

1382. Мороз В. Р. Включення вчення УГКЦ у сферу суспільно-політичного 

життя України (1991 — перша половина 2014 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Мороз Володимир 

Романович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Тернопіл. нац. пед. 

ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(22 назви). — 100 пр. — [2015-1190 А] УДК 271.4:322](477)"1991/2014" 

1383. Нетецька Є. В. Динаміка православ'я в сучасній Україні (релігієзнавчий 

аналіз відносин Московського і Київського патріархатів) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Нетецька Євгенія 

Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16. — 100 пр. — [2015-0790 А] УДК 271.222-67((477-25):(470-25)) 

1384. Пальчик А. О. Трансформація теологічного осмислення феномену чуда 

в сучасному католицизмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 
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спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Пальчик Андрій Олександрович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(7 назв). — 100 пр. — [2015-1298 А] УДК 272/273-145.55 

28 Іслам 

На ступінь кандидата 

1385. Чорнойван Я. В. Концепція освіти та виховання у вірі багаї: зміст, 

структура, особливості розвитку та реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Чорнойван Яна 

Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2014-5933 А] УДК 286-1 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ  

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

311 Статистика як наука. Теорія статистики 

На ступінь кандидата 

1386. Бабірад-Лазунін В. О. Інформаційно-аналітичне забезпечення митної 

статистики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.10 "Статистика" / Бабірад-Лазунін Володимир Олегович ; Київ. нац.  

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2015-1441 А] 

 УДК 311:336.24](477) 

1387. Ковалевський Ю. А. Статистичний аналіз співвідношення попиту та 

пропозиції робочої сили в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Ковалевський Юрій Анатолійович ; Держ. 

ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-0979 А] 

 УДК 311.21:331.522(477) 

1388. Полтавець Л. Л. Статистичний аналіз та прогнозування використання 

енергетичних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.10 "Статистика" / Полтавець Людмила Леонідівна ; Держ. служба 

статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, [ДП "НДІ статист. 

дослідж."]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

Примірник деф.: текст на 18-й с. не надруковано. — 100 пр. — [2015-0866 А] 

 УДК 311.1-047.44:621.31 

1389. Федько Я. В. Статистичний аналіз діяльності металургійних підприємств 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 

"Статистика" / Федько Яна Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 

100 пр. — [2015-2024 А] УДК 311.3:669(477) 

316 Соціологія 

На ступінь доктора 

1390. Крайнікова Т. С. Культура медіаспоживання в Україні: актуальний стан 

і механізми формування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. 

комунікацій : [спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Крайнікова 
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Тетяна Степанівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 

2015. — 28 с. — Бібліогр.: с. 23—26 (39 назв). — 100 пр. — [2015-0376 А] 
 УДК 316.72:070]-043.83(477) 
1391. Лякішева А. В. Теоретико-методичні засади формування соціальної 

поведінки студентів у процесі групової взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Лякішева Анна Воло-
димирівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. — Київ, 2015. — 38 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 31—35 (44 назви). — 100 пр. — [2015-0047 А] 

 УДК 316.62:316.454.54]-057.87 
1392. Мусієздов О. О. Міська ідентичність в умовах постсучасного суспільст-

ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. 
та галуз. соціології" / Мусієздов Олексій Олександрович ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 35 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (36 назв). — 
100 пр. — [2014-6449 А] УДК 316.334.56 

1393. Позднякова-Кирбят'єва Е. Г. Соціально-історична пам'ять: механізми 
формування, закономірності та тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Позднякова-
Кирбят'єва Елліна Геннадіївна ; Класич. приват. ун-т, [Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди]. — Запоріжжя, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (39 назв). — 
100 пр. — [2014-6092 А] УДК 316.42.051.6 

1394. Соболевська М. О. Ґенеза та розвиток концепцій соціального порядку та 
соціальної інтеграції у неофункціоналістських та постструктуралістських соціологіч-
них теоріях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 
22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Соболевська Марина Олександрівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—27 
(34 назви). — 150 пр. — [2014-5863 А] УДК 316.4 

1395. Устич С. І. Методологія системного дослідження транскордонних про-
цесів та її соціальна імплементація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
соціол. наук : [спец.] 22.00.02 "Методологія та методи соціол. дослідж." / Устич 
Сергій Іванович ; НАН України, Ін-т соціології. — Київ, 2015. — 31 с. — Бібліогр.: 
с. 24—27 (37 назв). — 100 пр. — [2015-0265 А] УДК 316.4 

На ступінь кандидата 

1396. Бєлоносова Н. А. Соціальні наслідки стигматизації людей, що живуть з 
вірусом імунодефіциту людини, в контексті різних моделей здоров'я у суспільстві : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та 
галуз. соціології" / Бєлоносова Наталія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т соціології. 
— Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2015-0166 А]
 УДК 316.47.063:[616.98:578.828ВІЛ 

1397. Волошин О. В. Молодіжний рух з охорони громадського порядку: 
соціологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
[спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Волошин Олександр Володимирович ; 
Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2014-5988 А] УДК 316.42:329.735-053.81 

1398. Ворона А. Г. Візуальні концепти невербальної комунікації українського 
журналу : (на прикладі культур.-освіт. журналів 1991—2013 рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.01 "Теорія та 
історія соц. комунікацій" / Ворона Андрій Геннадійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2015. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 
(6 назв). — 100 пр. — [2015-0525 А] УДК 316.772.2:070.11](477)"1991/2013" 
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1399. Гаврилюк Д. Ю. Абсентеїзм як феномен електоральної культури в 

контексті демократизації українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Гаврилюк 

Дмитро Юрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2015-1094 А] 

 УДК 316.644-048.66:324(477) 

1400. Гришина Т. В. Соціальне залучення людей старшого віку: порівняльний 

аналіз українського та європейських суспільств : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / 

Гришина Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. 

— 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2015-1614 А] 

 УДК 316.346.3-053.8/.9:316.66](477+4) 

1401. Дейнеко О. О. Соціально-професійні плани у просторі ризик-стратегій 

сучасного українського студентства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Дейнеко Олександра 

Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1775 А] 

 УДК 316.344.5-057.875 

1402. Дженжебір О. М. Структурно-функціональна характеристика медіасере-

довища міст-супутників Києва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із 

соц. комунікацій : спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Дженжебір 

Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 

2015. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2015-0407 А] 

 УДК 316.774:[070+004](477-25) 

1403. Жигаренко І. Є. Психологічні чинники ресоціалізації особистості в 

умовах соціальної ізоляції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Жигаренко Ігор 

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

Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-6019 А] УДК 316.6 

1404. Ігрушко А. Ю. Вплив засобів масової інформації на процес політичної 

соціалізації молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 

[спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Ігрушко Анастасія Юріївна ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-1052 А] УДК 316.774:316.614-053.6 

1405. Іллюк Н. О. Медіаосвіта юних журналістів України в системі соціальних 

комунікацій : (на прикладі Київ. інформ.-творч. агентства "ЮН-ПРЕС") : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія 

та історія соц. комунікацій" / Іллюк Надія Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2015. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15. — 

160 пр. — [2015-0372 А] УДК 316.77:[37:070.422/.423-053.6]](477) 

1406. Каплун М. В. Концептуалізація евалюації соціальних програм як соціо-

логічної теорії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 

22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Каплун Марія Володимирівна ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-0032 А] УДК 316:303.094.5 

1407. Кирпенко Т. М. Особливості механізмів психологічного самозахисту 

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

19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Кирпенко Тетяна Михайлівна ; 
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Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2015-1649 А] УДК 316.6:159.922.8 

1408. Кійков В. М. Специфіка соціальної компетентності правоохоронця : 

(на прикладі курсантів ВНЗ МВС України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Кійков Віталій 

Миколайович ; Класич. приват. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ України, М-во 

внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 

— 100 пр. — [2015-0909 А] УДК 316.64:351.74 

1409. Клименко Г. Т. Тенденції розвитку сервісу як соціального інституту в 

сфері житлово-комунального господарства в сучасному українському суспільстві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та 

галуз. соціології" / Клименко Галина Тарасівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 

— Харків, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2015-1545 А]

 УДК 316.354:332.8(477) 

1410. Козлова І. В. Зміни у соціальному просторі сучасного українського міста 

під впливом туристичних практик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Козлова Інга Воло-

димирівна ; НАН України, Ін-т соціології, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-0251 А] 

 УДК 316.334.56:338.48](477) 

1411. Коломоєць Т. Г. Соціальна ефективність професійної діяльності фахів-

ців корекційних закладів освіти України : (на прикладі Дніпропетров. обл.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. 

соціології" / Коломоєць Таміла Григорівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 

[Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Харків, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: с. 17—19 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-1626 А] УДК 316.66:376-051](477.63) 

1412. Кондратьєва Н. О. Громадянська та етнічна ідентичності в сучасному 

українському суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 

наук : [спец.] 22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / Кондратьєва Наталя 

Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова]. — Харків, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 

— 100 пр. — [2015-1727 А] УДК 316.334.3:323.1](477) 

1413. Котеленець К. М. Університет старопромислового регіону: фактори 

інституційної еволюції та організаційної динаміки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Котеленець 

Катерина Михайлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. закл. "Луган. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Харків, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). 

— 100 пр. — [2015-0039 А] УДК 316.74:378 

1414. Кравценюк В. М. Політичний міф як чинник трансформації суспільної 

свідомості в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Кравценюк Володимир 

Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1060 А] 

 УДК 316.64:32 

1415. Мельничук Т. І. Соціально-психологічні чинники забезпечення ефектив-

ності процесу усиновлення дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Мельни-
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чук Тетяна Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. 

— Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-

0051 А] УДК 316.362.4:364-782.44 

1416. Михайлович О. П. Терміновживання у рекламному тексті в аспекті 

комунікативної ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із 

соц. комунікацій : спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Михайло-

вич Ольга Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Укр. 

акад. друкарства]. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — [2015-

1010 А] УДК 316.77:[659.123:81'373.4 

1417. Мітіна Г. М. Управління персоналом як фактор формування і розвитку 

людського капіталу організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Мітіна Ганна Миколаївна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад."]. — 

Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-0695 А]

 УДК 316.354:331.101.262 

1418. Пастушенко О. В. Соціально-філософські основи правосвідомості су-

спільства, що трансформується : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 

наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Пастушенко Ольга 

Володимирівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", 

[Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури]. — Одеса, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 120 пр. — [2014-6085 А] УДК 316.64:34 

1419. Пивоварська К. С. Віртуальні соціальні мережі в континуумі Інтернету: 

соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 

наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Пивоварська Ксенія 

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

ім. В. Г. Короленка]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-0996 А] УДК 316.77:004.738.5 

1420. Пташник-Середюк О. І. Особливості релігійної ідентифікації студент-

ської молоді Прикарпатського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Пташник-Середюк 

Олександра Іванівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Укр. акад. друкарства]. — 

Харків, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2015-0230 А]

 УДК 316.74:2](477.8) 

1421. Самуляк О. В. Соціальні комунікації в Уанеті: історія, особливості та 

перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Самуляк Оксана 

Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — 

100 пр. — [2014-5841 А] УДК 316.774:004.738.5(477) 

1422. Сащук Т. І. Висвітлення соціальної проблематики в загальнонаціональ-

них друкованих мас-медіа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : [спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Сащук Тетяна 

Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2015. — 

15 с. — Бібліогр.: с. 11—13. — 100 пр. — [2015-0359 А] 

 УДК 316.77:070 

1423. Ситник О. В. Комунікативна спрямованість композиційно-графічного 

моделювання як складник стратегії розвитку новинних порталів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.01 "Теорія та 
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історія соц. комунікацій" / Ситник Олексій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). 

— 100 пр. — [2015-0238 А] УДК 316.77:004.775 

1424. Смусь А. Г. Релігійний контент християнського спрямування в сучас-

ному телепросторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. кому-

нікацій : [спец.] 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Смусь Андрій Гри-

горович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Міжнар. екон.-

гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука]. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2015-1199 А] 

 УДК 316.774:654.195/.197](477):27 

1425. Солодовнікова Х. К. Соціально-психологічні основи аналізу історич-

ного розвитку тероризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

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

Христина Кшиштофівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв) та в тексті. 

— 100 пр. — [2015-0551 А] УДК 316.6:323.282/.285 

1426. Стєкольщикова В. А. Образні засоби підвищення ефективності сучас-

ного медіатексту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Стєкольщикова 

Валентина Андріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Дніпропетровськ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 

100 пр. — [2014-5872 А] УДК 316.774:070 

1427. Шелестун К. Ю. Реалізація наукового потенціалу молодих вчених в 

сучасному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 

[спец.] 22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / Шелестун Катерина Юріївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(7 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2015-1680 А] 

 УДК 316.344.34:378.2 

32 Політика 

На ступінь кандидата 

1428. Бегаль В. М. Харизматичне лідерство в сучасному політичному процесі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ.  

ін-ти та процеси" / Бегаль Василь Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — 

[2015-1323 А] УДК 32:316.46 

1429. Євсеєв К. В. Дискурс політики історичної пам'яті в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія 

політ. науки" / Євсеєв Кирило Валерійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — Київ, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-0532 А] 

 УДК 32.019.51:94](477) 

1430. Ювченко А. І. Сучасні політичні трансформації гендерних відносин в 

країнах Східної та Південної Азії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Ювченко Аліна Ігорівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-5953 А] 

 УДК 32:316.346.2-055.2]((5-11)+(5-13)) 
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321 Форми політичної організації. Держава  

як політична влада 

На ступінь кандидата 

1431. Ключник Р. М. Криза як чинник розвитку політичної системи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та 

процеси" / Ключник Руслан Максимович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 

[2015-1908 А] УДК 321-044.372 

1432. Машаровська С. Ю. Маніпулятивні технології як складова політичних 

кампаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 

"Політ. ін-ти та процеси" / Машаровська Світлана Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2015-1943 А] УДК 321.6/.8:323.2 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь кандидата 

1433. Чорноус А. В. Політичний міф як засіб виборчих кампаній : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та 

процеси" / Чорноус Анна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2015-0637 А] 

 УДК 324 

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

На ступінь кандидата 

1434. Висоцька Г. В. Національна політика Республіки Польща у 1989—2012 рр. : 

(на прикладі укр. спільноти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Висоцька Галина Вікторівна ; Чорномор. 

держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-1535 А] 

 УДК 323.15(438)(=161.2)"1989/2012" 

1435. Майор О. А. Німецька модель федералізму: політико-інституційні особ-

ливості та практика функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Майор Оксана Андріївна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-1836 А] 

 УДК 323.172(430) 

1436. Мишляєв Т. Ю. Чинники трансформації політичної системи Бельгії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти 

та процеси" / Мишляєв Тарас Юрійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—18. — 100 пр. — [2015-1653 А] УДК 323(493) 

1437. Утаві А. А. Вплив глобалізації на суспільно-політичні процеси в умовах 

революційних перетворень "арабської весни" : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Утаві Алі 

Абдулкарім ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Міжрегіон. 

акад. упр. персоналом]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. 

— [2014-5908 А] УДК 323(53):339.9 
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323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь кандидата 

1438. Білошицький В. І. Демократичні засади цивільно-військових відносин: 

зарубіжний досвід і Україна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Білошицький Володимир Іванович ; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Центр перспектив. соц. 

дослідж. М-ва соц. політики України та НАН України]. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1482 А] 

 УДК 323.2:355.02](477) 
1439. Бобрук А. М. Політична мімікрія як відображення політичної культури 

українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Бобрук Алла Миколаївна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 

— 100 пр. — [2015-0448 А] УДК 323.2(477) 
1440. Гатрич В. Р. Європейські та вітчизняні практики формування суспільно-

політичного контенту на телебаченні : (порівнял. аспекти) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та 

глобал. розвитку" / Гатрич Вікторія Русланівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2015-0182 А] УДК 323.23:654.197](4+477) 

1441. Єльнікова М. М. Міжетнічна толерантність як основа консолідації 

українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Єльнікова Марія Миколаївна ; Нац. 

ін-т стратег. дослідж. — Київ, 2015. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — 

[2015-1818 А] УДК 323.1:316.647.5](477) 

1442. Лазарева А. О. Національний менталітет як фактор розвитку громадян-

ського суспільства в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Лазарева Алла 

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

Одеса, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 140 пр. — [2014-6053 А] 

 УДК 323.112:316.3](477) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

На ступінь доктора 

1443. Седляр Ю. О. Політика санкцій в міжнародних відносинах постбіполяр-

ної доби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.04 

"Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Седляр Юлія Олександрівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 42 с. — Бібліогр.: с. 36—40. — 

120 пр. — [2015-0385 А] УДК 327.82 

На ступінь кандидата 

1444. Матвєєва О. В. Віртуальні спільноти як неурядові актори світової по-

літики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 

"Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Матвєєва Ольга Володи-
мирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2015-0212 А] УДК 327.83 

1445. Тельпіс О. В. Еволюція дискурсу політичного лідера в сучасних між-

народних відносинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
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[спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Тельпіс 

Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2014-5887 А] УДК 327.015:316.46 

1446. Червінська Л. М. Міграція як складова сучасного політичного процесу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. 

ін-ти та процеси" / Червінська Людмила Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-1354 А] УДК 327:314.15 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

1447. Аль-Фаєз М. Йордано-ізраїльські відносини в контексті близькосхідного 

врегулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Мохаммад 

Аль-Фаєз ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1122 А] УДК 327.56(569.5:569.4) 

1448. Донська А. Г. Політична концептуалізація Європи в сучасному науко-

вому дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 

23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Донська Анастасія Геннадіївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-2051 А] УДК 327.3(4) 

1449. Нелін М. В. Зовнішня політика урядів С. Берлусконі 2001–2011 рр. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. 

проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Нелін Максим Володимирович ; 

Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2014. — 26 с. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (9 назв). — 100 пр. — [2014-6263 А] УДК 327(450)"2001/2011" 

1450. Поведа О. П. Вплив внутрішньополітичних чинників на європейську та 

євроатлантичну інтеграцію Чеської Республіки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. 

розвитку" / Поведа Олександр Петрович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. 

— Чернівці, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-1657 А] 

 УДК 327(437.3) 

1451. Сербіна К. Ю. Інформаційний вимір політики США на Близькому 

Сході : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 

"Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Сербіна Катерина Юріївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—21 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-1142 А] УДК 327(73:5) 

1452. Чебан О. Я. Ядерний вибір Ірану: теоретичний та міжнародно-політич-

ний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 

"Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Чебан Олександр Якович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, [Одес. нац. ун-тім. 

І. І. Мечникова]. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2014-6150 А] УДК 327(55) 

327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 

1453. Курас А. І. Політика безпеки в умовах євроінтеграції України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та 
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процеси" / Курас Артем Іванович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького, [Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса]. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-1498 А] 

 УДК 327:351.86](477:4) 

1454. Новоскольцев Г. Б. Політика України в контексті протидії міжнарод-

ному тероризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 

23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Новоскольцев 

Геннадій Борисович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-0218 А] 

 УДК 327(477):323.28-027.543 

1455. Роїк Н. Г. Гуманітарна складова українсько-польського транскордонного 

співробітництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Роїк Наталія 

Григоріївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника]. — Чернівці, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-6105 А] 

 УДК 327.7(477:438) 

1456. Таран Є. І. Енергетична політика України в умовах глобалізації : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проб-

леми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Таран Євгеній Іванович ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — 

Чернівці, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2015-2018 А] 

 УДК 327.5/.8:620.9-049.5(477) 

1457. Тиркус Ю. С. Політико-інституційні чинники євроінтеграційного про-

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

23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Тиркус Юрій Степанович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — 

Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-0502 А] 

 УДК 327.39(477) 

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди 

На ступінь доктора 

1458. Погорєлова А. І. Розвиток культури парламентаризму в Україні в 

контексті законотворчої діяльності парламенту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Погорєлова Алла 

Іванівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Ін-т законо-

давства Верховної Ради України]. — Київ, 2015. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29. — 

100 пр. — [2015-0257 А] УДК 328.34(477) 

На ступінь кандидата 

1459. Антонова О. Р. Взаємодія Верховної Ради України з неурядовими 

організаціями: державно-управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 

Антонова Олена Ростиславівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-0641 А]

 УДК 328. 18:061.2](477) 

1460. Парно Л. Д. Інституційні чинники ефективності функціонування уряду 

за напівпрезидентської республіки : (на прикладі Франції) : автореф. дис. на здобуття 



   

 
52 

наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Парно 

Леся Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 21 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2015-0629 А] 
 УДК 328.015(44) 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

1461. Глуха Г. Я. Зростання національної економіки: фактори, показники, ре-
гулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки" / Глуха Ганна Яківна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. 
ун-т", [Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля]. — Дніпропетровськ, 2015. — 34 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (43 назви). — 130 пр. — [2015-0564 А] 

 УДК 330.35 
1462. Давидова І. О. Зайнятість як сфера реалізації інтелектуального капіталу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія 
та історія екон. думки" / Давидова Ірина Олегівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара-
зіна. — Харків, 2014. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (51 назва) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-6005 А] УДК 330.1:331.5 

1463. Завгородня О. О. Інноваційна динаміка національної економіки: еволю-
ційна синергетика та засади регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Завгородня 
Олена Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", [Нац. металург. акад. України]. 
— Дніпропетровськ, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (40 назв). — 
130 пр. — [2015-1934 А] УДК 330.341.1:338.2(477) 

1464. Касьяненко В. О. Методологічні засади управління розвитком інно-
ваційного потенціалу економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Касьяненко 
Володимир Олексійович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Сум. держ. 
ун-т]. — Полтава, 2015. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (51 назва). — 
120 пр. — [2015-1567 А] УДК 330.341.1(477) 

1465. Резнікова Н. В. Парадигма економічної неозалежності країн в умовах 
глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Резнікова Наталія Володимирівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 
(50 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2014-6102 А] УДК 330.368:339.9 

На ступінь кандидата 

1466. Антропов Ю. В. Інструментарій оцінки економічної стійкості малого 
будівельного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Антропов Юрій Воло-
димирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-5971 А] УДК 330.3:69 

1467. Бабаченко Л. В. Формування субсидіарного соціально-економічного 
потенціалу автотранспортних пасажирських перевезень : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Бабаченко Лариса Валентинівна ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2014. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 150 пр. — [2014-5972 А] 

 УДК 330.341:656.13.072 
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1468. Башуцька О. С. Моделювання системи бюджетно-податкового регулю-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 

"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Башуцька Оксана 

Степанівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Тернопіл. нац. 

екон. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 
— 100 пр. — [2015-0962 А] УДК 330.4:336.221 

1469. Гаренко А. А. Моделювання процесу формування собівартості продукції 

дробарної фабрики в умовах багатозонального тарифу на електроенергію : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, 
моделі та інформ. технології в економіці" / Гаренко Андрій Андрійович ; 

Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту, [ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т"]. — Черкаси, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-0122 А]

 УДК 330.43:338.512 

1470. Герзанич В. М. Обґрунтування підходів до ефективного залучення 
іноземних інвестицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Герзанич Віталій Михайлович ; 

Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-6206 А] УДК 330.332.1:339.727.22 
1471. Глушач А. В. Трансакційні витрати суб'єктів ринку праці в трансфор-

маційній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Глушач Анна Володимирівна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (16 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2014-5995 А] 

 УДК 330.13:331.5 

1472. Гончаренко Я. Є. Моделювання розвитку туристсько-рекреаційного 

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

08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Гончаренко 
Яніслава Євгенівна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту, [Одес. нац. екон. 

ун-т]. — Черкаси, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. 

— [2015-1004 А] УДК 330.46:338.48 

1473. Гончарук Н. С. Математичні моделі для прогнозування та управління 
процесами надходження грошових коштів від платних послуг університетів : 

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

методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Гончарук Наталія Сергіївна ; 

Хмельниц. нац. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т. — Хмельницький, 2015. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-0768 А] УДК 330.46 
1474. Григорків М. В. Моделювання динаміки економічних систем з ураху-

ванням процесів еколого-економічної взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

економіці" / Григорків Марія Василівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Івано-Франківськ, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-6002 А] 

 УДК 330.4 

1475. Дуда М. О. Прогнозування розвитку національної економіки із застосу-
ванням динамічної моделі "витрати—випуск" : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дуда 

Максим Олександрович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т. — 

Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2015-

1726 А] УДК 330.34.02(477) 
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1476. Замятіна Н. В. Управління інвестиційною діяльністю сільськогоспо-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Замятіна Наталія Вікторівна ; 

ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (16 назв). — 120 пр. — [2014-6023 А] УДК 330.322:631.1 

1477. Зеленков Ю. О. Механізм контролю використання державних інвестицій 

в галузі будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Зеленков Юрій Олександро-

вич ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 24, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (23 назви). — 100 пр. — [2015-1780 А] 

 УДК 330.322.14.025.12:69 

1478. Івашук Ю. П. Політико-економічний аналіз корупційної поведінки в 

сучасних господарських системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Івашук Юрій 

Петрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Львів, 

2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 

100 пр. — [2015-1179 А] УДК 330.161 

1479. Калініченко О. О. Організаційно-економічний механізм розвитку со-

ціальної сфери України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Калініченко Олена Олександрівна ; 

Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Житомир. держ. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — [2014-

6429 А] УДК 330.342.146(477) 

1480. Кириченко Н. В. Активізація та ефективність впровадження інновацій 

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

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кириченко Наталя 

Валеріївна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т"]. — 

Миколаїв, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 

100 пр. — [2015-1822 А] УДК 330.341.1:631.15 

1481. Ковальова О. М. Венчурне фінансування на засадах державно-приват-

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ковальова Олена Миколаївна ; Одес. нац. 

екон. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2015-0472 А] УДК 330.322-022.312:334.723 

1482. Либа В. О. Моделі та методи моніторингу економічної стійкості ма-

шинобудівного підприємства в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. 

технології в економіці" / Либа Василь Олексійович ; Східноєвроп. ун-т економіки і 

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

Черкаси, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-

0929 А] УДК 330.46:[334.716:62 

1483. Литовченко А. М. Організація інформаційно-консультаційного забез-

печення поширення інновацій у рослинництві : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Литовченко Андрій Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр 

"Ін-т аграр. економіки", [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України Каб. 

Міністрів України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

150 пр. — [2015-0416 А] УДК 330.341.1:631 
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1484. Лічман Т. В. Захист комерційної таємниці в системі економічної безпеки 

підприємств України у процесі євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / 

Лічман Тетяна Володимирівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". — Київ, 2014. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 150 пр. — [2014-

6306 А] УДК 330.526.33.025.3(477):339.924(4) 

1485. Малік М. А. Неоіндустріалізація національної економіки в контексті 

світових інтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Малік Максим Анато-

лійович ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Донец. держ. ун-т упр.]. — Крама-

торськ (Донец. обл.), 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-0333 А] 

 УДК 330.342:339.924 

1486. Михайлова О. В. Ефективність політики формування оборотних активів 

підприємств роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Михайлова Олена Ва-

лентинівна ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі", [Харків. держ. ун-т 

харчування та торгівлі]. — Полтава, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 

(30 назв). — 100 пр. — [2014-6069 А] УДК 330.146:658.87 

1487. Назаренко Ю. Ю. Економіко-математичне моделювання ефективної 

діяльності будівельного підприємства через механізм економічної безпеки : автореф. 

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

підприємствами" / Назаренко Юрій Юрійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. 

— Київ, 2015. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (23 назви). 

— 100 пр. — [2015-1788 А] УДК 330.45:69 

1488. Никитенко В. А. Моделювання відношення довіри у страховому бізнесі : 

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

методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Никитенко Вікторія Андріївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. металург. акад. України]. — Київ, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-1192 А] 

 УДК 330.45:368.02 

1489. Олексюк В. М. Інноваційні чинники енергетичної безпеки країни : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та 

упр. нац. госп-вом" / Олексюк Василь Михайлович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2014-6265 А] УДК 330.341.1:621.31](477) 

1490. Пачева Н. О. Місце позаекономічних інститутів у відтворенні соціаль-

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

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Пачева Наталія Олександрівна ; 

Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (32 назви). — 100 пр. — [2015-2076 А] 

 УДК 330.146:316.4.063 

1491. Пітик О. Я. Формування та стратегія досягнення фінансово-економічної 

стійкості держави за впливу зовнішньої нестабільності : автореф. дис. на здобуття 

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

Пітик Олена Ярославівна ; Львів. держ. фінанс. акад. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-1440 А] 

 УДК 330.34 
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1492. Пригара І. О. Теоретико-організаційні основи активізації екологічного 

аудиту в умовах ринкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 

середовища" / Пригара Ірина Олександрівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-0735 А] 

 УДК 330.15.012.23.025.12:502.14 

1493. Сівіцька С. П. Стратегічні пріоритети інвестування альтернативної 

енергетики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сівіцька Світлана Павлівна ; Полтав. нац. техн. 

ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

19 (28 назв). — 140 пр. — [2014-6114 А] УДК 330.322:620.925 

1494. Сімахова А. О. Трансформація інноваційно-інвестиційної стратегії в 

соціально-економічному розвитку до вимог забезпечення соціальності : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Сімахова Анастасія Олексіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

120 пр. — [2014-6388 А] УДК 330.342.146:330.341.1 

1495. Слатвінська Л. А. Державне регулювання інвестиційних процесів у 

молокопродуктовому підкомплексі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Слатвінська 

Леся Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 

економіки". — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(26 назв). — 130 пр. — [2015-1588 А] УДК 330.341.1.025.12:637.1](477) 

1496. Ступень О. І. Організаційно-економічні засади капіталізації земельно-

господарських систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середо-

вища" / Ступень Оксана Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і 

природокористування, [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-5882 А] УДК 330.322:332.2 

1497. Талан Г. О. Амортизаційна політика держави та її вплив на інвести-

ційний розвиток промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Талан Ганна Олександрівна ; 

Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-1315 А] 

 УДК 330.142.211.4:338.45 

1498. Тимофіїв С. В. Трансакційні витрати та управління ними в діяльності 

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Тимофіїв Сергій Валентино-

вич ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 120 пр. — [2015-2019 А] 

 УДК 330.138.11:631.11 

1499. Ткач С. М. Механізм управління ризиками інвестиційної діяльності в 

регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Ткач Соломія Миколаївна ; НАН 

України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України". — Львів, 

2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-

0503 А] УДК 330.131.7:330.322:332.1 
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1500. Ткаченко Ю. В. Формування інвестиційної привабливості національної 

економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ткаченко Юлія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2015-0832 А] УДК 330.322(477) 

1501. Товмасян В. Р. Інвестиційне забезпечення інноваційних процесів на 

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

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Товмасян Ваган 

Робертович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 120 пр. — [2015-1745 А] 

 УДК 330.322.2:330.341.1]:62 

1502. Трохимчук В. В. Економічна влада в умовах постсоціалістичних транс-

формацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Трохимчук Вікторія Вікторівна ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-0433 А] УДК 330.841 

1503. Хавер В. М. Формування системи фінансового забезпечення в державній 

інноваційній політиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Хавер Вікторія Миколаївна ; ПВНЗ 

"Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля", [Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т"]. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. 

— [2015-0266 А] УДК 330.341.1:336 

1504. Хаєцька О. П. Організаційно-економічний механізм підвищення 

ефективності цукробурякового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Хаєцька Ольга Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

аграр. економіки". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв) 

та в тексті. — 130 пр. — [2015-1349 А] УДК 330.131.5:664 

1505. Хом'як В. Р. Моделювання та прогнозування кризи платіжного балансу в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 

"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Хом'як Василь Романович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2015-0440 А] 

 УДК 330.4:336.717.137.3](477) 

1506. Хорішко К. С. Управління розвитком інвестиційної привабливості пере-

робних підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Хо-

рішко Катерина Сергіївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Полтав. 

держ. аграр. акад. — Полтава, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2014-6146 А] УДК 330.322.2:664 

1507. Шликова В. О. Оцінка впливу науково-технічної та інноваційної діяль-

ності на економіку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шликова Вікторія Олек-

сандрівна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. — Харків, 2014. — 

18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2014-6234 А] 

 УДК 330.341.1.025(477) 

1508. Яременко Н. С. Моделювання оцінювання вартості банку при злиттях та 

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



   

 
58 

08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Яременко Наталія 

Сергіївна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту, [Держ. ВНЗ "Укр. акад. 

банк. справи Нац. банку України"]. — Черкаси, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-0158 А] УДК 330.43:338.512:336.71 

1509. Ясева М. О. Формування вартості та ціни інтелектуально-інформацій-

ного товару : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Ясева Маргарита Олександрівна ; Держ. ВНЗ 

"Нац. гірн. ун-т", [Нац. металург. акад. України]. — Дніпропетровськ, 2015. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 120 пр. — [2015-0560 А] 

 УДК 330.133:339.166.5 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь доктора 

1510. Дерій Ж. В. Регіональний імператив капіталізації людського потенціалу 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 

"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Дерій Жанна Володи-

мирівна ; Донец. держ. ун-т упр., [Чернігів. нац. технол. ун-т]. — Донецьк, 2014. — 

39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (62 назви). — 100 пр. — [2014-6010 А] 

 УДК 331.101.262:332.1 

На ступінь кандидата 

1511. Барчі Б. В. Мотивація вибору професії клієнтами центру зайнятості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. 

психологія; психологія соц. роботи" / Барчі Беата Василівна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-5973 А] УДК 331.53 

1512. Буратчук Н. Ю. Фінансовий контролінг в управлінні робочим капіталом 

торговельних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Буратчук Наталія Юріївна ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-0294 А] 

 УДК 331.101.262:336.025.12 

1513. Даневич М. В. Забезпечення конкурентоспроможності працівників на 

регіональному ринку праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

Даневич Микола Володимирович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-0899 А] 

 УДК 331.5:332.12 

1514. Діденко О. М. Вдосконалення ергономічної системи "працівник — 

вітроенергетична установка — середовище" за фактором шуму з використанням 

геоінформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.01.04 "Ергономіка" / Діденко Олена Михайлівна ; Харків. нац. ун-т 

міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. — [2015-0974 А] 

 УДК 331.101.1:621.311 

1515. Добренко О. О. Організаційно-економічний механізм державного регу-

лювання професійного ринку праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Добренко Олег 
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Олегович ; Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-0368 А] 

 УДК 331.5.024 

1516. Мітус О. О. Прогнозування економічної активності населення в системі 

державного регулювання ринку праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мітус Олександр 

Олександрович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т. — Київ, 

2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (15 назв). — 100 пр. — [2015-1635 А]

 УДК 331.52.025.12 

1517. Мокіна С. М. Бренд роботодавця як інструмент підвищення ефектив-

ності використання персоналу на підприємствах молочної промисловості : автореф. 

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

підприємствами" / Мокіна Софія Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 110 пр. — [2015-

0990 А] УДК 331.445:331.108.2:637.1 

1518. Романюк Д. М. Освітньо-професійна диференціація населення України 

як детермінанта людського розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Романюк Дмитро Михайлович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-5826 А] УДК 331.52:316.344.2](477) 

1519. Романюк І. А. Формування та забезпечення зайнятості населення сіль-

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Романюк Ірина Анатоліївна ; Полтав. 

держ. аграр. акад. — Полтава, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-1014 А] УДК 331.526(477-22) 

1520. Сенічкіна О. Е. Активізація інноваційної праці фахівців у промисло-

вості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 

"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Сенічкіна Олена Едуар-

дівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-5847 А] 

 УДК 331.102:658.589 

1521. Тибінка Г. І. Організаційно-економічний механізм регулювання оплати 

праці в господарській системі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Тибінка Галина 

Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-0596 А] 

 УДК 331.211(477) 

332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  

Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

1522. Копилюк О. І. Теорія і методологія регіональної політики розвитку 

банківської системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Копилюк Оксана 

Іванівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2015. 

— 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (66 назв). — 100 пр. — [2015-1058 А] 

 УДК 332.14:336.71](477) 
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1523. Корсак В. І. Формування регіональних мереж торгових закладів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток 

продукт. сил і регіон. економіка" / Корсак Віктор Іванович ; Луц. нац. техн. ун-т. — 

Луцьк, 2014. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (53 назви). — 

150 пр. — [2014-6435 А] УДК 332.122:339.3 

1524. Ксьонжик І. В. Організація та регулювання інфраструктурного забез-

печення розвитку сільських територій України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Ксьонжик Ірина Володимирівна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2015. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—41 (69 назв). — 100 пр. — [2015-1916 А] 

 УДК 332.122:338.43](477) 

1525. Нехайчук Д. В. Інвестиційно-фінансова інфраструктура комплексного 

розвитку регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Нехайчук Дмитро 

Валерійович ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [ПВНЗ "Міжнар. ун-т бізнесу і 

права"]. — Одеса, 2014. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38. 

— 150 пр. — [2015-0343 А] УДК 332.122:330.322](477) 

1526. Омаров Ш. А. Теоретичні аспекти формування стратегії сталого роз-

витку регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Омаров Шахін Анвер 

огли ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. — Харків, 2015. — 

28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—25 (36 назв). — 100 пр. — [2015-1342 А] 

 УДК 332.14(477) 

1527. Яценко О. В. Формування потенціалу сталого розвитку і конкуренто-

спроможності сільських регіонів на інноваційних засадах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. 

економіка" / Яценко Олександр Володимирович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — 

Миколаїв, 2015. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (45 назв). — 

100 пр. — [2015-1760 А] УДК 332.112:338.43]-043.86 

На ступінь кандидата 

1528. Берташ Б. М. Еколого-економічні засади використання осушених земель 

при створенні природно-заповідних територій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та 

охорони навколиш. середовища" / Берташ Борис Миколайович ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-0603 А] 

 УДК 332.3:502.175 

1529. Бодак І. В. Регіональна політика забезпечення продовольчої безпеки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток 

продукт. сил і регіон. економіка" / Бодак Іванна Володимирівна ; Луц. нац. техн. ун-т. 

— Луцьк, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-

6202 А] УДК 332.12:338.439 

1530. Бурова О. Б. Ресурсний потенціал сільських територій та ефективність 

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бурова Ольга Борисівна ; Каб. Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-

1532 А] УДК 332.122:338.43 
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1531. Годлевська А. А. Формування інструментів регіонального розвитку в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Годлевська Алеся Анатоліївна ; Черкас. 

держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. 

— [2014-6420 А] УДК 332.14(477) 

1532. Гулько О. Р. Еколого-економічний механізм сталого використання 

сільськогосподарських земель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. сере-

довища" / Гулько Олександра Романівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

агроекології і природокористування, [Львів. нац. аграр. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1256 А] 

 УДК 332.142.6:332.3 

1533. Данко-Ютіш Н. І. Інноваційні засади регулювання соціально-еконо-

мічної асиметрії регіонального розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Данко-

Ютіш Надія Іллівна ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього 

НАН України". — Львів, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2014-6007 А] УДК 332.146.2(477) 

1534. Добуш Ю. Я. Регіональний маркетинг розвитку бальнеологічних ку-

рортів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Добуш Юрій Ярославович ; Луц. нац. 

техн. ун-т, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Луцьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2014-6012 А] 

 УДК 332.145:711.455 

1535. Дудич Л. В. Удосконалення економічних важелів раціонального вико-

ристання земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та 

охорони навколиш. середовища" / Дудич Леся Василівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т агроекології і природокористування, [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва 

аграр. політики та продовольства України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-0569 А] 

 УДК 332.3:502.175 

1536. Єрмоленко О. О. Оцінювання просторової асиметрії розміщення люд-

ської складової продуктивних сил в економіці регіонів України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і 

регіон. економіка" / Єрмоленко Оксана Олександрівна ; НАН України, Н.-д. центр 

індустр. проблем розвитку, [Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця]. — Харків, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-6017 А]

 УДК 332.13:331.101.262](477) 

1537. Заволічна Т. Р. Адміністрування земельних відносин в умовах аграрних 

перетворень в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Заволічна Тетяна Романівна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-6248 А] 

 УДК 332.2.021(477) 

1538. Катана А. В. Організаційно-економічні засади розвитку продовольчого 

ринку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Катана Альбіна Ва-
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лентинівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2014-6430 А] УДК 332.122:338.439.5 

1539. Ковтун М. В. Ринок житла в сучасних економічних умовах : автореф. 

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

історія екон. думки" / Ковтун Марина Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви) та в тексті. — 

100 пр. — [2015-1445 А] УДК 332.85 

1540. Ліщук Н. М. Еколого-економічні засади раціонального використання та 

охорони меліорованих земель на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та 

охорони навколиш. середовища" / Ліщук Ніна Михайлівна ; Каб. Міністрів України, 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-6441 А] 

 УДК 332.3:332.142.6 

1541. Мороз Т. О. Організаційно-економічний механізм сталого розвитку 

сільських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мороз Тетяна Олегівна ; 

Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

18 (16 назв). — 120 пр. — [2015-1732 А] 

 УДК 332.112:338.43]-043.86 

1542. Носкова С. А. Організаційне забезпечення збалансованого розвитку 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Носкова Світлана Анатоліївна ; Донец. 

держ. ун-т упр., [Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України]. — Донецьк, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-6078 А] 

 УДК 332.1:338.12 

1543. Перепелюкова О. В. Організаційне забезпечення ефективного викорис-

тання трудового потенціалу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Пере-

пелюкова Олена Василівна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку, 

[Ін-т екон.-прав. дослідж.]. — Харків, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1128 А] 

 УДК 332.122:331.101.26 

1544. Петровська С. А. Урахування екологічної складової при оцінюванні 

інвестиційної привабливості регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 

середовища" / Петровська Світлана Анатоліївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-6497 А] 

 УДК 332.142.6:330.322 

1545. Петровський М. І. Теоретико-методичні засади реалізації концепції 

сталого розвитку в регіонах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Петровський 

Максим Ігорович ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Вінниц. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. 

політики та продовольства України]. — Черкаси, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 19—21. — 100 пр. — [2014-6086 А] УДК 332.14(477) 

1546. Прохорова В. М. Організаційно-економічний механізм формування 

регіональної політики соціально-економічного розвитку в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і 
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регіон. економіка" / Прохорова Вікторія Миколаївна ; Полтав. нац. техн. ун-т 

ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(22 назви). — 140 пр. — [2014-6100 А] УДК 332.14(477) 

1547. Ропотан І. В. Регіональна конвергенція фінансового забезпечення стало-

го розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Ропотан Ірина Валеріївна ; Луц. нац. 

техн. ун-т. — Луцьк, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(31 назва). — 100 пр. — [2014-5829 А] УДК 332.14.06 

1548. Сарана Л. А. Наукові засади розвитку міжгалузевих зв'язків в агропро-
мисловому комплексі регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Сарана Леся 

Анатоліївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-6466 А] 

 УДК 332.122:338.43:001 
1549. Тимофєєва К. О. Формування інноваційної сприйнятливості промисло-

вого комплексу регіону в процесі дифузії інновацій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / 

Тимофєєва Катерина Олександрівна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем 
розвитку, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2014-5888 А] 

 УДК 332.1:330.341.1 

1550. Хохуляк О. О. Формування та розвиток регіональних ринків юридичних 

послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Хохуляк Олеся Олек-

сандрівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича]. — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назв). — 100 пр. — [2015-1159 А] УДК 332.122(477) 
1551. Циналєвська І. А. Інституційне забезпечення активізації зовнішньоеко-

номічних зв'язків регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Циналєвська 

Ірина Антонівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. — 
Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2015-

1352 А] УДК 332.14:339.9](477) 

1552. Чуль О. М. Регіональний розвиток креативних індустрій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і 

регіон. економіка" / Чуль Олена Михайлівна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2014. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-6280 А] 

 УДК 332.12:330.341.1-026.15 

1553. Чушенко В. О. Соціально-економічний розвиток регіону на засадах 

реалізації інноваційного потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Чушенко 

Вячеслав Олегович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-6507 А] УДК 332.14:330.341.1 

1554. Ярошенко І. В. Ідентифікація проблемних регіонів України та визна-

чення пріоритетних напрямів їх розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / 

Ярошенко Ігор Васильович ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. 

— Харків, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (17 назв). — 

100 пр. — [2015-0280 А] УДК 332.146(477) 
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334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь доктора 

1555. Березянко Т. В. Інституціональні інструменти розвитку корпоративного 
сектору у форматі соціальної держави : (на прикладі підприємств оліє-жир. галузі) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. підприємствами" / Березянко Тамара Володимирівна ; Нац. ун-т харч. 
технологій. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (80 назв). — 
110 пр. — [2015-1921 А] УДК 334.78:665 

1556. Окландер Т. О. Маркетингова діяльність промислового підприємства в 
умовах зростання ризиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Окландер Тетяна Олегівна ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Сєвєро-
донецьк (Луган. обл.), 2014. — 38, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (53 назви). 
— 100 пр. — [2014-6454 А] УДК 334.716:339.138 

На ступінь кандидата 

1557. Квасній З. В. Оцінка і прогнозування впливу розвитку малого під-
приємництва на економіку регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Квасній 
Зеновій Васильович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-
Франківськ, 2014. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — 
[2014-6031 А] УДК 334.012.61-022.51:332.1 

1558. Ляхович О. О. Державно-приватне партнерство в науково-інноваційній 
сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ляхович Ольга Олександрівна ; Тернопіл. нац. 
екон. ун-т, [Нац. ун-т вод. госп-ва і природокористування]. — Тернопіль, 2014. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 130 пр. — [2014-6363 А] 

 УДК 334.752:334.012.32/.33]:330.341.1 
1559. Хасанова О. В. Оцінювання та забезпечення інвестиційної приваб-

ливості публічного акціонерного товариства : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Хасанова 
Олена Вікторівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Київ, 2014. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 100 пр. — [2014-5917 А] 

 УДК 334.722.8:330.322 
1560. Шевченко-Перепьолкіна Р. І. Злиття та поглинання як засоби запо-

бігання збитковості підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
Шевченко-Перепьолкіна Радислава Іванівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2015. 
— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-
1757 А] УДК 334.758:338.439 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

1561. Александров О. В. Банківський менеджмент великого приватного 
капіталу. Теорія, методологія і практика Private banking & Wealth management : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Александров Олексій Васильович ; М-во екон. розвитку і торгівлі 
України, Н.-д. екон. ін-т. — Київ, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—33 
(39 назв). — 100 пр. — [2014-5966 А] УДК 336.722.8 
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1562. Ванькович Д. В. Теоретико-методологічні засади та механізм реалізації 

фінансової політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ванькович Данило Володи-

мирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 41 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (52 назви) та в тексті. — 100 пр. — [2015-1405 А]

 УДК 336.02(477) 

1563. Волохова І. С. Місцеві фінанси України в умовах децентралізації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Волохова Ірина Семенівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2015. 

— 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (45 назв) та в тексті. — 

100 пр. — [2015-0453 А] УДК 336.13:352.071.6](477) 

1564. Лисенок О. В. Теорія та методологія управління фінансово-економічною 

діяльністю банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 

08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Лисенок Олексій Володимирович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Житомир. держ. 

технол. ун-т]. — Київ, 2014. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (46 назв). — 

150 пр. — [2014-6214 А] УДК 336.71:005.1 

1565. Лук'янов В. С. Державні регуляторні імперативи сучасних фінансових 

ринків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лук'янов Володимир Сергійович ; ВНЗ "Нац. 

акад. упр.". — Київ, 2015. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (48 назв). — 

140 пр. — [2015-0985 А] УДК 336.025.12 

1566. Олійник О. О. Формування фінансово-кредитної системи аграрного 

сектору економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Олійник Олена Олександрівна ; ПВНЗ 

"Європ. ун-т", [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Київ, 2014. 

— 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (50 назв). — 120 пр. — [2014-

6083 А] УДК 336.7:338.43(477) 

1567. Прокопенко В. Ю. Фінансово-кредитні інструменти активізації розвитку 

ринку нерухомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Прокопенко Валерія Юріївна ; Нац. ун-т 

держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 41 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—39 (51 назва). — 120 пр. — [2015-0111 А] 

 УДК 336:332.72 

1568. Рисін В. В. Ресурсна політика комерційних банків : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 

Рисін Віталій Васильович ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. — Київ, 2014. — 

39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—36 (53 назви). — 100 пр. — [2014-5823 А] 

 УДК 336.713.012.8 

1569. Шевчук О. А. Державний фінансовий контроль в Україні: теорія, мето-

дологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Шевчук Олег Анатолійович ; Ун-т банк. 

справи Нац. банку України. — Київ, 2014. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—39 

(77 назв). — 100 пр. — [2014-5940 А] УДК 336.13(477) 

На ступінь кандидата 

1570. Боровик О. А. Організаційно-економічні засади управління заборго-

ваністю на підприємствах житлово-комунального комплексу : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
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підприємствами" / Боровик Олександр Анатолійович ; Харків. нац. ун-т міського 

госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2015-0449 А] 

 УДК 336.276:[658.115.31:64] 

1571. Боцьора Л. О. Фінансовий механізм розвитку малого підприємництва в 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Боцьора Людмила Олександрівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). 

— 100 пр. — [2015-0604 А] УДК 336:334.012.61-022.51](477) 

1572. Бужак Ю. С. Оподаткування імпорту продукції легкої промисловості в 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Бужак Юлія Сергіївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 

2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — 

[2014-6285 А] УДК 336.226.12:687](477) 

1573. Василишен Ю. В. Банки у формуванні інвестиційного потенціалу 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Василишен Юрій Володимирович ; Держ. ВНЗ "Київ. 

нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1366 А] 

 УДК 336.71:330.322:332.12 

1574. Вергелюк Ю. Ю. Диверсифікація кредитних послуг банків для корпо-

ративних позичальників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Вергелюк Юлія Юріївна ; Нац. ун-т держ. 

податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв), в підрядк. прим. та в тексті. — 100 пр. — [2014-5982 А] 

 УДК 336.71:338.46 

1575. Верней О. Є. Механізм банківського кредитування інвестиційної діяль-

ності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Верней Ольга Євгеніївна ; НАН України, 

ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України". [Ун-т банк. справи 

Нац. банку України]. — Львів, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-6287 А] УДК 336.71:330.322](477) 

1576. Гасанов М. М. Імплементація принципів ісламського банкінгу як напрям 

низькоризикового функціонування традиційних банківських систем : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. 

екон. відносини" / Гасанов Магомед Магомедович ; Маріупол. держ. ун-т, [Ін-т світ. 

економіки і міжнар. відносин НАН України]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2014. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (12 назв). — 100 пр. — [2014-6166 А] 

 УДК 336.71(5-69:28):339.7 

1577. Гасюк М. О. Трансформація банківської системи України в умовах руху 

іноземного капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Гасюк Марія Олександрівна ; Ун-т банк. 

справи Нац. банку України. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 130 пр. — [2015-0015 А] 

 УДК 336.71(477):339.727.2 

1578. Горбачова А. О. Формування ризик-орієнтованої системи регулювання 

фінансового ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Горбачова Анастасія Олексіївна ; 
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Держ. фіскал. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь 

(Київ. обл.), 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-6000 А] УДК 336.71(477) 

1579. Гуцул І. А. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності: фіскальні 

ефекти та регулюючий потенціал : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Гуцул Інна Анатоліївна ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(24 назви). — 130 пр. — [2015-0660 А] УДК 336.221:339.9 

1580. Дзюбановська Н. В. Моделювання кредитно-депозитної політики 

банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 

"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Дзюбановська Наталія 

Володимирівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Тернопіл. нац. 

екон. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-0568 А] УДК 336.77+336.717.22]:330.4 

1581. Дмитрів В. І. Фінансове регулювання інвестиційно-інноваційних про-

цесів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Дмитрів Володимир Ігорович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. 

— Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 130 пр. — 

[2015-0458 А] УДК 336.025.12:[330.322+330.341.1]](477) 

1582. Добровенко О. А. Стратегічне планування у банківських установах 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Добровенко Олександр Анатолійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(24 назви). — 100 пр. — [2015-1488 А] УДК 336.71:005.51 

1583. Дубинецька П. П. Податкове регулювання в системі управління 

національним господарством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дубинецька Павлина 

Петрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-1411 А] 

 УДК 336.221.025.12(477) 

1584. Єльнікова Ю. В. Державне регулювання ринку похідних фінансових 

інструментів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Єльнікова Юлія Василівна ; Нац. банк 

України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2015. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2015-1565 А] 

 УДК 336.76.025(477) 

1585. Жук І. І. Фінансове забезпечення регіональної політики : (на матеріалах 

Карпат. регіону) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Жук Інна Іванівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-0667 А] 

 УДК 336.143:332.02](477.85/.87) 

1586. Ісаєва О. В. Оцінка діяльності держави на фінансовому ринку України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Ісаєва Олена Володимирівна ; Нац. банк України, Держ. ВНЗ 

"Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2014. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2014-6490 А] 

 УДК 336.76:336.13.02](477) 
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1587. Іщенко Т. М. Організація бюджетного контролю цивільного будівництва 

в проектах державно-приватного партнерства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Іщенко Тетяна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (20 назв). — 100 пр. — [2015-0573 А] 

 УДК 336.148:69 

1588. Коблик І. І. Державні запозичення у системі методів акумуляції 

бюджетних коштів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Коблик Ігор Ігорович ; ПВНЗ 

"Європ. ун-т". — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 120 пр. — [2015-0319 А] УДК 336.274.3(477) 

1589. Коваленко О. В. Розвиток фінансової системи України в умовах 

глобалізаційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Коваленко Олександра Вікторівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-1418 А] 

 УДК 336.02:339.9](477) 

1590. Козак Г. О. Податкове навантаження в системі управління банком : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Козак Ганна Олександрівна ; Донец. нац. ун-т економіки і 

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2014-6038 А] 

 УДК 336.221:336.71 

1591. Колчар Ю. О. Облікова оцінка клієнтської бази як нематеріального 

активу банківських установ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Колчар Юлія Олександрівна ; 

Одес. нац. екон. ун-т, [Ін-т регіон. дослідж. НАН України]. — Одеса, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2014-6043 А] 

 УДК 336.71:657.4 

1592. Кондратенко М. Б. Податкове навантаження та шляхи його оптимізації 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Кондратенко Мирослава Борисівна ; Держ. ВНЗ "Київ. 

нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2015-0679 А] УДК 336.221.26(477) 

1593. Кравченко М. В. Державні фінанси України в умовах глобальної 

економічної кризи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кравченко Микола Васильович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-0854 А] УДК 336.13(477) 

1594. Кравченко О. В. Корпоративна фінансова архітектура в системі фінансо-

вого забезпечення інвестиційної діяльності підприємства : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кравченко 

Олена Вікторівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 120 пр. — [2014-6357 А] 

 УДК 336:658.152 

1595. Красноусов А. В. Стратегічне управління витратами підприємств роз-

дрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Красноусов Андрій 
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Володимирович ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 110 пр. — [2014-6047 А] 

 УДК 336.5:658.87 

1596. Кузьмук І. Я. Роль іноземного капіталу у становленні та розвитку 

банківського сектору України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Кузьмук Ігор 

Ярославович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-6051 А] 

 УДК 336.76(477) 

1597. Мартинюк І. В. Податкова політика в сфері використання природно-

ресурсного потенціалу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Мартинюк Ірина Василівна ; Одес. 

нац. екон. ун-т. — Одеса, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). 

— 100 пр. — [2015-0486 А] УДК 336.02:330.15(477) 

1598. Мельничук М. В. Формування інтегрованої системи управління ри-

зиками в банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Мельничук Марина Володимирівна ; Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2015. — 20, [1] с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2015-1503 А] УДК 336.71:005.334 

1599. Мигович Т. М. Програмно-цільове планування видатків місцевих 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Мигович Тетяна Михайлівна ; НАН України, ДУ "Ін-т 

регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України", [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 130 пр. — [2014-6067 А] УДК 336.144 

1600. Москвічова О. С. Державне регулювання кредитних послуг в умовах 

банківської кризи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Москвічова Олена Сергіївна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-0580 А] УДК 336.77.05-044.372 

1601. Мостенець С. В. Формування системи управління доходами та ви-

тратами домогосподарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Мостенець 

Сергій Володимирович ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", [Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. 

— 100 пр. — [2015-0581 А] УДК 336.152/.153:64 

1602. Негода Ю. В. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах дефі-

циту доходів місцевих бюджетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Негода Юлія Володимирівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України Каб. Міністрів України]. — Київ, 2014. 

— 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 130 пр. — [2014-6262 А] 

 УДК 336.14:352 

1603. Олексенко К. В. Стійкість банківських систем в умовах фінансової глоба-

лізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Олексенко Катерина Володимирівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(19 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2015-1574 А] УДК 336.71.012:339.7 
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1604. Пипко С. О. Податкові важелі інвестиційного розвитку суб'єктів малого 

та середнього бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Пипко Сніжана Олександрівна ; Донец. 

держ. ун-т упр. — Донецьк, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-6088 А] 

 УДК 336.22.02:330.322.5:334.012.6 

1605. Ревич М. Я. Механізм управління прибутком банків : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 

Ревич Марія Ярославівна ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Доліш-

нього НАН України", [Львів. комерц. акад. Укоопспілки]. — Львів, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-62 68 А] 

 УДК 336.71.054.22 

1606. Рудевська В. І. Консолідація банків України в умовах фінансової гло-

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Рудевська Вікторія Ігорівна ; Ун-т банк. справи Нац. 

банку України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2014-5830 А] УДК 336.71.021:339.9](477) 

1607. Самко Н. Г. Фінансово-кредитна система в умовах переходу від реальної 

до фінансової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Самко Наталія Геннадіївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1510 А] 

 УДК 336.7.02 

1608. Свищук А. С. Оподаткування у системі фінансового регулювання еко-

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Свищук Алла Сергіївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 

Київ, 2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2015-

1863 А] УДК 336.221 

1609. Семендяк В. М. Організаційно-економічний механізм вексельних розра-

хунків в сільському господарстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Семендяк 

Вадим Михайлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 

економіки". — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 

130 пр. — [2014-5844 А] УДК 336.717.6:631](477) 

1610. Сидор Г. В. Кредитне забезпечення розвитку сільського господарства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Сидор Галина Вікторівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 

Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 130 пр. — [2015-

0501 А] УДК 336.77:338.43](477) 

1611. Скуляк В. М. Державне регулювання інформаційного забезпечення 

фінансового ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Скуляк Валентина Михай-

лівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Приват. ВНЗ "Буковин. ун-т"]. — 

Чернівці, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-

6271 А] УДК 336.02.06(477) 

1612. Содома Р. І. Кредитні відносини аграрних підприємств з банками : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фі-

нанси і кредит" / Содома Руслана Іванівна ; Львів. держ. фінанс. акад., [Львів. нац. 
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аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Львів, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — [2014-6473 А] 

 УДК 336.77:631.11 

1613. Сокіл Л. М. Контроль виконання зобов'язань в автотранспортному 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Сокіл Лариса Миколаївна ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2015-0393 А] 

 УДК 336.024:368.21.021 

1614. Стефанишин М. В. Формування акціонерного капіталу у фінансовій 

системі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Стефанишин Мар'яна Володимирівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2014-5871 А] УДК 336.763.2(477) 

1615. Стирська О. І. Розвиток системи державного інвестиційного кредиту-

вання в посткризових умовах в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Стирська Ольга Ігорів-

на ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2014-5873 А] УДК 336.77:330.322](477) 

1616. Табакова Т. В. Видатки державного бюджету як інструмент розвитку 

пріоритетних галузей економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Табакова Тетяна Во-

лодимирівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-1314 А] 

 УДК 336.5:330.3](477) 

1617. Тарасюк Д. С. Розвиток ринку корпоративних цінних паперів в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Тарасюк Данило Святославович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-0595 А] УДК 336.761(477) 

1618. Таращенко В. А. Пільговий механізм оподаткування та його вплив на 

соціально-економічні процеси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Таращенко Володимир Анатолійо-

вич ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

120 пр. — [2014-5885 А] УДК 336.564.2 

1619. Тимошенко Ю. О. Управління фінансовими ризиками в системі еко-

номічної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Тимошенко Юлія Олександрівна ; ПВНЗ 

"Європ. ун-т". — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(14 назв). — 120 пр. — [2015-0830 А] УДК 336.132.1:351.863](477) 

1620. Чубка О. М. Управління фінансуванням оборотного капіталу в економіці 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Чубка Ольга Михайлівна ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. 

дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — 

Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-

6279 А] УДК 336.06(447) 

1621. Яренко Г. М. Оподаткування багатства: світова практика та реалії Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
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фінанси і кредит" / Яренко Ганна Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 

— 100 пр. — [2015-1400 А] УДК 336.226.2(100+477) 

338 Економічне становище. Економічна політика. Управління  

та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

1622. Андрющенко К. А. Економічне регулювання розвитку виробничого 

інфраструктурного комплексу в національній економіці : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Андрющенко Катерина Анатоліївна ; Донец. держ. ун-т упр., [Акад. муніцип. упр.]. 

— Донецьк, 2014. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—32 (32 назви). — 100 пр. — [2014-

5969 А] УДК 338.24 

1623. Газуда М. В. Ефективність механізму управління використанням віднов-

люваних природних ресурсів у сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Газуда Михайло Васильович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. 

нац. аграр. ун-т, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2015. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—37 (52 назви). — 100 пр. — [2015-0651 А] 

 УДК 338.43:502.174 

1624. Герасименко А. Г. Ринкова влада в умовах трансформації економічних 

систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Герасименко Анжеліка Григорівна ; Держ. 

установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. 

— Київ, 2015. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (55 назв). — 

150 пр. — [2015-0653 А] УДК 338.2.012.23 

1625. Криленко В. І. Регуляторна політика держави у сфері забезпечення 

економічної безпеки аграрного сектору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Криленко Во-

лодимир Ігорович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. 

аграр. ун-т. — Миколаїв, 2014. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (47 назв). — 

200 пр. — [2014-6358 А] УДК 338.43.02 

1626. Лозинський І. Є. Економічна стратегія підтримки виробничих потуж-

ностей шахт вугільної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Лозинський Ілля Євге-

нович ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Нац. гірн. ун-т]. — Київ, 2015. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (45 назв). — 100 пр. — [2015-0686 А] 

 УДК 338.45:622.012 

На ступінь кандидата 

1627. Аракелова І. О. Удосконалення механізму регулювання розвитку сфери 

послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Аракелова Інна Олександрівна ; Донбас. держ. 

машинобудів. акад., [Донец. держ. ун-т упр.]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-1242 А] 

 УДК 338.46 

1628. Василиха Н. В. Організаційно-економічні засади функціонування та роз-

витку ринку туристичних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Василиха Наталія 

Василівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 120 пр. — [2015-1808 А] 

 УДК 338.48.02 

1629. Васьковська К. О. Розвиток управління конкурентоспроможністю під-

приємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Васьковська 

Катерина Олександрівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж., 

[Одес. нац. акад. харч. технологій]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—

17 (19 назв). — 100 пр. — [2014-6486 А] УДК 338.439:005.332.4 

1630. Гілета Ю. І. Державна політика імпортозаміщення у фармацевтичній 

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гілета Юліяна Ігорівна ; Нац. ун-т 

вод. госп-ва та природокористування, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Рівне, 

2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (21 назва). — 100 пр. — [2015-1538 А]

 УДК 338.242.4:339.186:615 

1631. Гривківська С. М. Фінансовий механізм розвитку сільського госпо-

дарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Гривківська Світлана Михайлівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". 

— Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-

0847 А] УДК 338.43:336 

1632. Гудзинська Ю. С. Пріоритети стратегічного розвитку сільськогоспо-

дарських підприємств в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гудзинська 

Юлія Сергіївна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природоко-

ристування України. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-0772 А] 

 УДК 338.43:005.21 

1633. Гуцаленко О. О. Формування пропозиції на ринку органічної продукції 

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гуцаленко Оксана Олександрівна ; М-во 

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

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 130 пр. — [2014-6004 А]

 УДК 338.439.62:633 

1634. Данильченко Р. В. Формування кон'юнктури ринку зерна України в 

умовах глобалізації агробізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Данильченко Ростислав 

Володимирович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2015. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 125 пр. — [2015-1258 А] 

 УДК 338.439.5:633.1 

1635. Іванова З. О. Стратегія управління розвитком туристичної галузі : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та 

упр. нац. госп-вом" / Іванова Зоя Олегівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 135 пр. — [2015-0978 А] 

 УДК 338.483.1:005.21 

1636. Ішков С. В. Енергетична політика ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Ішков Станіслав Володимирович ; Маріупол. держ. ун-т, [Донец. нац. ун-т економіки 



   

 
74 

і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2014. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-6177 А] 

 УДК 338.23:620.9](4-6ЄС) 

1637. Козубова Н. В. Оцінка потенціалу внутрішнього ринку туристичних 

послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Козубова Наталія Вікторівна ; НАН України, 

Н.-д. центр індустр. проблем розвитку, [Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця]. 

— Харків, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 

— 100 пр. — [2015-0202 А] УДК 338.487-047.44 

1638. Кормишкін Ю. А. Формування ефективного механізму державної під-

тримки розвитку ресурсного потенціалу аграрного сектору : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Кормишкін Юрій Анатолійович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2015. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 125 пр. — [2015-1277 А] 

 УДК 338.432 

1639. Лучик М. В. Забезпечення економічної безпеки сільського господарст-

ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лучик Маргарита Василівна ; Кіровоград. нац. 

техн. ун-т, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т]. — Кіровоград, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-0930 А] УДК 338.43.02 

1640. Неговська Ю. М. Державні засади формування інноваційно-інтелектуаль-

ного потенціалу національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Неговська Юлія 

Миколаївна ; Донец. держ. ун-т упр., [ВНЗ "Нац. акад. упр."]. — Донецьк, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-6075 А] 

 УДК 338.242 

1641. Орел О. І. Формування ринку екологічних послуг у сфері сільського 

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

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середо-

вища" / Орел Олександра Ігорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і 

природокористування, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-1296 А] 

 УДК 338.46:502.1]:631 

1642. Пойта І. О. Формування та розвиток ринку послуг в умовах євроін-

теграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пойта Ірина Олександрівна ; Відкритий міжнар. 

ун-т розвитку людини "Україна", [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-

0227 А] УДК 338.46:339.924 

1643. Прилуцький А. М. Формування та розвиток аграрного ринку в транс-

формаційній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Прилуцький Анатолій 

Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — [2015-1452 А] 

 УДК 338.433 

1644. Стоян К. С. Формування механізму управління підприємствами з надан-

ня послуг міжнародного туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Стоян Катерина 
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Сергіївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2014. — 21 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-5875 А] 

 УДК 338.486(100) 

1645. Тодорюк С. І. Детермінанти сталого 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" / Тодорюк Сергій Іванович ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2014-6134 А] УДК 338.432 

1646. Шевченко О. В. Підвищення конкурентоспроможності туристсько-

рекреаційних підприємств на основі безперервного управління проектами : автореф. 

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

підприємствами" / Шевченко Олена Володимирівна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [ДВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — Херсон, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2014-6157 А] УДК 338.486.2/.3 

1647. Шикіна О. В. Організаційно-економічне забезпечення функціонування 

готельних підприємств малої місткості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Шикіна Ольга 

Володимирівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—18 (29 назв). — 100 пр. — [2015-0880 А] 

 УДК 338.467:640.412-022.51 

1648. Шкатула В. П. Державне регулювання експорту та імпорту продо-

вольства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шкатула Вікторія Павлівна ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-6510 А]

 УДК 338.24.025.12:339.562/.564 

1649. Шулла Р. С. Планування технологічних затрат в умовах комплексного 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Шулла Роман Степанович ; 

Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2014-5948 А] УДК 338.512 

1650. Яремчук Н. В. Організаційно-економічний механізм управління зерно-

продуктовим підкомплексом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Яремчук Наталія 

Валеріївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т, 

[Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — [2015-0278 А] УДК 338.439:633.1 

1651. Яцина В. В. Вплив трансакційних витрат на впровадження аутсорсингу у 

виробничу діяльність промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Яцина 

Вікторія Валентинівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 130 пр. — [2015-1080 А] 

 УДК 338.583:[005.591:005.58 

338(100-87) Економічне становище зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

1652. Орнат М. Р. Реформування економіки Китаю в умовах глобальної не-

стабільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Орнат Михайло Рома-

нович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (17 назв). — 130 пр. — [2015-0706 А] 

 УДК 338.24.021.8(510) 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

1653. Алімпієв Є. В. Державне регулювання фінансово-монетарної трансмісії в 

українській економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Алімпієв Євген Володимирович ; 

Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (38 назв). — 100 пр. — [2015-0601 А] 

 УДК 338.23:336.74](477) 

1654. Бойко А. В. Стійкість національної економіки в умовах глобалізації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Бойко Аліна Василівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та 

прогнозування НАН України". — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 

(43 назви) та в тексті. — 150 пр. — [2015-0084 А] УДК 338(477):339.9 

1655. Матвіїшин Є. Г. Стратегічне управління економікою на регіональному 

рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Матвіїшин Євген Григорович ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т, [Львів. регіон. ін-т держ. 

упр., Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Львів, 2014. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (65 назв). — 120 пр. — [2014-6065 А] 

 УДК 338.2(477.83) 

1656. Спаський Г. В. Економічні засади інвестиційної діяльності аграрного 

сектору України в умовах розвитку прикордонного співробітництва з країнами ЄС : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Спаський Габрієл Васильович ; Нац. акад. аграр. наук, Нац. 

наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 28—32 (49 назв). — 100 пр. — [2015-0074 А] УДК 338.43(477):330.322 

1657. Ціхановська В. М. Організаційно-економічний механізм функціонуван-

ня та розвитку агропродовольчого ринку України: теорія, методологія, практика : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Ціхановська Вікторія Михайлівна ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2014. — 36 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 29—34 (48 назв). — 150 пр. — [2014-6147 А] 

 УДК 338.439.5(477) 

1658. Шпак Л. О. Економічне регулювання розвитку регіональних туристич-

но-рекреаційних комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Шпак Любов 

Олександрівна ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—37 (41 назва). — 100 пр. — [2014-5946 А] УДК 338.486(477) 

На ступінь кандидата 

1659. Атамас О. П. Розвиток виробничих формувань інфраструктури ринку 

зерна в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Атамас Олександр Петрович ; ПВНЗ 
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"Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля". — Дніпропетровськ, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-0164 А] 

 УДК 338.439.4:633.1](477) 

1660. Білецька Н. В. Організаційно-економічні засади державного регулюван-

ня аграрної сфери України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Білецька Наталія 

Вікторівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-1641 А] 

 УДК 338.242.4:338.43](477) 

1661. Ваврін М. Р. Фіскальне регулювання економічної безпеки України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Ваврін Максим Ростиславович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. 

— [2015-1533 А] УДК 338.24(477):336.153.2 

1662. Возна Л. Б. Регулювання кредитної структури та удосконалення меха-

нізму її функціонування в аграрній сфері України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Возна 

Любов Богданівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. 

аграр. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 130 пр. — [2015-0177 А] 

 УДК 338.436:336.77.025.12](477) 

1663. Дзюбенко Н. О. Соціально-економічне прогнозування розвитку продо-

вольчого ринку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дзюбенко Надія Олександрівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-6208 А] 

 УДК 338.439.5(477) 

1664. Княженко І. І. Теоретико-методичні засади державного регулювання 

функціонування агропродовольчої системи України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Княжен-

ко Ірина Іванівна ; Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 130 пр. — [2015-0373 А]

 УДК 338.43.024(477) 

1665. Король М. М. Розвиток науково-кадрового потенціалу в умовах ринко-

вих відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Король Марина Михайлівна ; 

Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-6256 А] 

 УДК 338.012.23:331.101.26](477) 

1666. Лимонова Е. М. Державне регулювання діяльності ТНК у національ-

ному господарстві України: трансрівневі імперативи : автореф. дис. на здобуття 

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

Лимонова Ельвіна Миколаївна ; ПВНЗ "Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля". — 

Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2015-0208 А] УДК 338.246(477) 

1667. Лопатьєв П. С. Прогнозування економічного розвитку цементної про-

мисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лопатьєв Петро Сергійович ; 
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Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-1284 А] 
 УДК 338.27:666.94](477) 

1668. Магута Р. М. Активізація контрольної функції держави в умовах 

фінансової нестабільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Магута Роман Миколайович ; Ін-т 
законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2015-0210 А] УДК 338.246(477) 

1669. Матвійчук І. О. Інституціоналізація управління економічною безпекою 

національного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Матвійчук Ірина Олек-
сандрівна ; ПВНЗ "Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля", [Акад. мит. служби 

України]. — Дніпропетровськ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — [2015-0213 А] УДК 338.246(477) 

1670. Мельник О. І. Розвиток аграрного сектора економіки України на засадах 
інноваційного підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мельник Ольга Іванівна ; 

Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (25 назв). — 120 пр. — [2015-1837 А] 

 УДК 338.43.02:330.341.1](477) 
1671. Мосійчук І. В. Ресурсний потенціал соціальної сфери України та еко-

номічний механізм його відтворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мосійчук Ірина 

Вікторівна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Житомир. держ. 
ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2015-0215 А] УДК 338.246:330.342.146](477) 

1672. Остапчук Д. О. Синергетичні механізми формування системи еко-

номічної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Остапчук Дмитро Олександрович ; Нац. ін-т 

стратег. дослідж. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2015-0587 А] УДК 338.24.02(477) 

1673. Петриченко І. І. Розвиток ринку кормів в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 
госп-вом" / Петриченко Ірина Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 

центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 130 пр. — [2015-0422 А] 

 УДК 338.439.5:636.085/.087](477) 
1674. Пилявець В. М. Забезпечення конкурентоспроможності олієжирового 

підкомплексу України на інноваційній основі : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Пилявець Віктор Миколайович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 130 пр. — [2014-6376 А] 
 УДК 338.439.4:664.31]:339.137.2](477) 

1675. Савчин О. Я. Управління розвитком національних ринків ресурсного 

забезпечення аграрного сектору України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Савчин Ольга 
Ярославівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 1 20 пр. — [2015-

0235 А] УДК 338.439.5(477) 
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1676. Сіра Е. О. Державне регулювання ринку виробничих ресурсів в аграр-

ному секторі економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сіра Евеліна Олек-

сандрівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 120 пр. — [2015-
1309 А] УДК 338.432.012.8.025(477) 

1677. Уханова І. О. Розвиток технопаркових структур в системі забезпечення 

державної інноваційної політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Уханова Інна 
Олегівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. нац. екон. ун-т]. — Одеса, 2014. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (20 назв). — 120 пр. — [2014-5909 А] 

 УДК 338.24.02:330.341.1](477) 

1678. Феденько С. М. Фінансове забезпечення системи охорони здоров'я в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Феденько Світлана Миколаївна ; НАН України, ДУ "Ін-т 

регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України", [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 120 пр. — [2014-6479 А] 
 УДК 338.46:61]:336](477) 

1679. Федяєва М. С. Розвиток регуляторної політики держави в контексті 

євроінтеграційних процесів у національній економіці : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Федяєва Марія Сергіївна ; Класич. приват. ун-т, [Херсон. держ. ун-т]. — Запоріжжя, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 150 пр. — [2015-0834 А]

 УДК 338.24(477):339.9(4) 

1680. Холонюк О. Л. Механізми регулювання міжрегіональної диференціації 

споживчих цін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Холонюк Олена 

Леонідівна ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН 

України". — Львів, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2015-2030 А] УДК 338.51/.53:332.14](477) 
1681. Чобаль Л. Ю. Організаційно-економічне забезпечення розвитку транс-

портного комплексу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чобаль Людмила Юріївна ; 

Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2014-6232 А] 
 УДК 338.47.021(477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини.  

Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь доктора 

1682. Чернелевська О. Л. Вдосконалення державної конкурентної політики на 

засадах парадигми конкурентоздатності харчової промисловості : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 
госп-вом" / Чернелевська Олена Леонідівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 

2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38. — 80 пр. — [2014-6154 А] 

 УДК 339.137:664 
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На ступінь кандидата 

1683. Войцехівський В. О. Стратегічні напрями формування конкурентоспро-

можності регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Войцехівський Віталій 

Олександрович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2014-5987 А] УДК 339.137:332.14 

1684. Лесік І. М. Формування і функціонування ринку продукції овочівництва : 

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

та упр. підприємствами" / Лесік Ірина Миколаївна ; М-во аграр. політики та про-

довольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2014. — 25 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (25 назв). — 130 пр. — [2015-1009 А] 

 УДК 339.13:635 

1685. Рак Ю. А. Розвиток конкуренції на ринку консалтингових послуг Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко-

номіка та упр. нац. госп-вом" / Рак Юлія Анатоліївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 

Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2015-

1579 А] УДК 339.137:005.942](477) 

1686. Севрук І. М. Маркетингові стратегії міжнародних роздрібних торговель-

них мереж в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Севрук Ірина Миколаївна ; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2015. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(28 назв). — 100 пр. — [2015-1584 А] УДК 339.138:339.378](477) 

339.3 Внутрішня торгівля 

На ступінь доктора 

1687. Ситник Н. С. Модернізація внутрішньої торгівлі України: теорія і прак-

тика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ситник Наталія Степанівна ; Центр. спілка 

спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 27—33 (48 назв). — 100 пр. — [2015-1146 А] 

 УДК 339.3(477) 

На ступінь кандидата 

1688. Гонський М. Д. Організаційно-економічний механізм управління комер-

ційною діяльністю підприємств роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Гонський Михайло Дмитрович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. 

акад. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. — 

[2015-0406 А] УДК 339.37:005 

1689. Добуш З. О. Державне регулювання розвитку роздрібної торгівлі в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Добуш Зоряна Олексіївна ; Центр. спілка спожив. 

т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-0369 А] 

 УДК 339.37.024(477) 

1690. Сирветник-Царій В. В. Управління економічним потенціалом коопера-

тивної роздрібної торгівлі в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сирветник-Царій 
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Валентина Вікторівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — 

Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 120 пр. — [2015-

0549 А] УДК 339.37(477) 

1691. Тищенко О. О. Формування системи соціального маркетингу під-

приємств роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Тищенко Оксана Олегів-

на ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 120 пр. — [2014-5893 А] УДК 339.37:339.138 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля 

На ступінь кандидата 

1692. Головачова О. С. Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі 

продукцією АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Головачова Ольга 

Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Київ. нац. торг.-

екон. ун-т]. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. 

— [2014-6333 А] УДК 339.5.02:338.436 

1693. Маров І. В. Реалізація транзитного потенціалу в системі стратегічного 

розвитку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Маров Ігор Володимирович ; 

Донбас. держ. машинобудів. акад., [Донец. держ. ун-т упр.]. — Краматорськ (Донец. 

обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-

0336 А] УДК 339.565:005.21](477) 

1694. Натрошвілі Г. Р. Формування експортного потенціалу підприємства на 

основі використання регіональної інфраструктури : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Натрошвілі Георгій Робертович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 

2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1505 А]

 УДК 339.564:658]:332.135 

1695. Стеблянко М. Д. Організаційно-економічний механізм нетарифного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Стеблянко Марина Дмитрівна ; Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу, [Акад. мит. 

служби України]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-0399 А] УДК 339.5.024 

1696. Щитов Д. М. Реалізація експортного потенціалу країн ЄС на світовому 

ринку високотехнологічних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Щитов Дмитро 

Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара]. — Харків, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 

(22 назви). — 120 пр. — [2015-0559 А] 

 УДК 339.564:681.5]:061.1ЄС 

1697. Якубчик О. С. Конкурентні переваги ТНК країн БРІКС на глобальних 

ринках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Якубчик Олеся Сергіївна ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-1040 А] 

 УДК 339.5:061.1БРІКС 
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339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь кандидата 

1698. Дупай Р. М. Іноземні інвестиції в структурній модернізації економіки 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Дупай Роман Миколайович ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2015-1101 А] 

 УДК 339.727.22:338.24(477) 

1699. Переверзєв Є. В. Організація розрахунків та фінансування діяльності 

закордонних підрозділів суб'єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Переверзєв 

Євген Вікторович ; Приват. ВНЗ "Європ. ун-т", [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв) та в тексті. — 120 пр. — 

[2015-0995 А] УДК 339.72 

1700. Цівина М. С. Стратегії міжнародних банківських груп в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 

міжнар. екон. відносини" / Цівина Маргарита Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. 

ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-0149 А] УДК 339.732(477) 

339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні  

економічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика.  

Світове господарство. Глобалізація 

На ступінь доктора 

1701. Гоблик В. В. Формування та розвиток транскордонних регіонів між 

Україною та ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Гоблик Володимир 

Васильович ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН 

України". — Львів, 2014. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—41 (64 назви). — 

100 пр. — [2014-5997 А] УДК 339.94(477+4) 

1702. Кібальник Л. О. Геоекономічні трансформації в умовах світових фі-

нансових криз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Кібальник Любов Олек-

сандрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—38 (62 назви) та в тексті. — 100 пр. — [2015-1056 А] 

 УДК 339.9:336.05-044.372 

1703. Навроцька Н. А. Глобальні детермінанти трансформації інвестиційного 

процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Навроцька Наталія Анатоліївна ; Держ. 

ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара]. — Київ, 2015. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—29 (47 назв). — 100 пр. — 

[2015-1654 А] УДК 339.9:330.322 

На ступінь кандидата 

1704. Бусарєв Д. В. Диверсифікація світового ринку енергоресурсів в умовах 

глобальної енергетичної кризи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Бусарєв Дмитро 
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Вячеславович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 

2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2015-

0295 А] УДК 339.94:620.91 

1705. Власенко М. О. Трансформація фінансового сектору країн Європей-

ського Союзу в умовах інституційної конвергенції : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Власенко Марина Олександрївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-1609 А]

 УДК 339.924:061.1ЄС]:336.02 

1706. Ємельянова Л. О. Інституційні реформи у процесі формування акціо-

нерного капіталу в країнах ЦСЄ в умовах європейської інтеграції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 

відносини" / Ємельянова Лідія Олегівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-0370 А]

 УДК 339.92:330.146.021.8](4) 

1707. Заремський Б. В. Глобальна інтеграція національних інноваційних 

систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Заремський Борис Володимирович ; Держ. 

ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2014-6344 А] 

 УДК 339.924:330.341.1 

1708. Козлова А. І. Стратегії інноваційного розвитку міжнародних агро-

холдингів Центральної та Східної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Козлова 

Анна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (32 назви). — 100 пр. — [2015-1825 А] 

 УДК 339.944:338.43](4) 

1709. Лещенко К. А. Екологізація економічного розвитку Європейського 

Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Лещенко Катерина Андріївна ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1630 А] 

 УДК 339.92:061.1ЄС]:502.17 

1710. Михальченко І. Г. Інституціональне забезпечення функціонування 

вітчизняних авіакомпаній на світовому ринку авіаперевезень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 

відносини" / Михальченко Інна Григорівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. — [2015-0935 А] 

 УДК 339.92.025:656.7(477) 

1711. Онопко М. О. Трансформація фондів суверенного багатства в умовах 

глобальної інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Онопко Марія Олек-

сандрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2015-1071 А] 

 УДК 339.9:339.727.22 

1712. Халед Салута. Диверсифікація зовнішньоторговельних зв'язків Сирії в 

умовах регіональної нестабільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Халед Салута ; 
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Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-5915 А] 

 УДК 339.94(569.1):327.5(5) 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

1713. Блажівська О. Є. Кодифікація цивільного законодавства на українських 

землях у період 1797—1991 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" ; 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Блажівська Оксана Євгенівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. 

— Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—37 (32 назви). — 150 пр. — [2015-0763 А]

 УДК 340.134:347(477)]"1797/1991" 

На ступінь кандидата 

1714. Андрусяк В. Г. Правозахисна функція сучасної держави (на прикладі 

інституту прокуратури): загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; 

історія політ. і прав. учень" / Андрусяк Вадим Григорович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-

1803 А] УДК 340.12:342.7 

1715. Безклубий О. І. Особисті немайнові відносини за Статутами Великого 

Князівства Литовського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Безклубий Олег Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1527 А] 

 УДК 340.12:347.121.2 

1716. Безрук Т. В. Реформа органів управління, судової та податкової системи 

Гетьманщини 1722—1727 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" / 

Безрук Тетяна Василівна ; Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2014. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2014-6282 А] 

 УДК 340.15(477)"1722/1727" 

1717. Вишковська В. І. Правозахисна функція держави: сутність та механізм 

здійснення 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" / 

Вишковська Валентина Іванівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. 

справ. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-

6288 А] УДК 340.12(477) 

1718. Вовк О. О. Нормативно-правове забезпечення зовнішньої безпеки Украї-

ни та держав-членів Європейського Союзу : (порівнял.-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" / Вовк Олексій Олександрович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2015-1536 А] УДК 340.5 

1719. Гаврилюк І. А. Злочин в некласичному праворозумінні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / 
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Гаврилюк Ірина Анатоліївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — 

Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (25 назв). — 100 пр. — [2014-6290 А] 
 УДК 340.12:343.211.2 

1720. Глубоченко С. М. Формування світогляду як запорука правового 

мислення суддів: теоретико-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 
політ. і прав. учень" / Глубоченко Сергій Михайлович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2015-1048 А]

 УДК 340.12:347.962 

1721. Даниленко Ю. О. Організаційно-правові засади та діяльність правоохо-

ронних органів в Українській Народній Республіці та Західноукраїнській Народній 
Республіці (1917—1921 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Даниленко Юрій Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-2048 А] 
 УДК 34.085:351.74](477)"1917/1921" 

1722. Дружиніна-Сендецька Т. В. Тлумачення у праві: особливості герменев-

тичного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Дружиніна-

Сендецька Тетяна Валеріївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, [НДІ держ. 
буд-ва та місц. самоврядування Нац. акад. прав. наук України]. — Харків, 2015. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2015-1100 А] 

 УДК 340.132.6 

1723. Єфремова О. П. Конкурсний відбір у системі державної служби Украї-
ни : (теоретико-приклад. 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" / Єфремова Олена Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1541 А] 
 УДК 340.111.5:35.08(477) 

1724. Задніпряна М. Ю. Гармонізація принципів юридичної відповідальності 

України та Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Задніпряна Мар'яна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 
2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1904 А] 

 УДК 340.11(477):061.1ЄС 

1725. Квятковська Б. І. Теоретичні засади судового прецеденту : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права; історія політ. і прав. учень" / Квятковська Богдана Іванівна ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 140 пр. — [2015-0673 А] 

 УДК 340.142 

1726. Ковальський О. В. Статика та динаміка економічної функції сучасного 
права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Ковальський Олек-

сандр Володимирович ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — 

Одеса, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1697 А]
 УДК 34.04:33 

1727. Корейба Ю. В. Джерела інформаційного права України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 
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фінанс. право; інформ. право" / Корейба Юлія Вікторівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2015-1568 А] 

 УДК 340.130:002 

1728. Мандрікова К. О. Розумність у правовому регулюванні: вимоги до 

нормотворчості та правозастосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Мандрікова Катерина Олександрівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2015-1382 А] 

 УДК 340.114 

1729. Мілетич О. О. Зловживання правом: теоретико-прикладний аспект : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Мілетич Ольга Олегівна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України]. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-

0052 А] УДК 340.12 

1730. Назаренко О. А. Теоретико-правові основи політичної системи су-

спільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Назаренко Ольга 

Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 21 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1292 А] 

 УДК 340.11:321 

1731. Палій О. М. Співвідношення можливості та дійсності у правозасто-

суванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 

"Філософія права" / Палій Оксана Миколаївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — 

Одеса, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2014-6084 А]

 УДК 340.12 

1732. Погоріла Л. П. Недержавні засоби масової інформації як інститут 

громадянського суспільства : (теоретико-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; 

історія політ. і прав. учень" / Погоріла Лілія Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-

1658 А] УДК 340.1.01:316.774 

1733. Поліщук П. В. Специфіка онтологічних та аксіологічних чинників 

формування правосвідомості працівників органів внутрішніх справ : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / 

Поліщук Петро Валентинович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. 

— Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1659 А]

 УДК 340.132.1:351.74 

1734. Сабадош Т. І. Державно-правові погляди А. І. Волошина : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія 

держави і права; історія політ. і прав. учень" / Сабадош Тетяна Іванівна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 

— 100 пр. — [2015-1015 А] 

 УДК 340.12:342.5](477.87)"193/194"(092) 

1735. Стрілець В. В. Революційні комітети Полтавської губернії (грудень 1919 

— квітень 1920 рр.): історико-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 
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політ. і прав. учень" / Стрілець Василь Васильович ; Відкритий міжнар. ун-т роз-

витку людини "Україна". — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2014-5878 А] УДК 340.12(477.53)"1919*327*12/1920*327*04" 

1736. Тіщенко Ю. В. Правовий міф і правова міфотворчість як атрибути 

сучасного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.12 "Філософія права" / Тіщенко Юлія Валеріївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (24 назви). — 100 пр. — [2014-

6132 А] УДК 340.12:165.191 

1737. Худояр Л. В. Принцип рівності в українському праві козацько-

гетьманської доби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Худояр Леся Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 

— Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). — 100 пр. 

— [2015-2031 А] УДК 340.15(477)"14/17" 

1738. Шевчук І. І. Правотворчі помилки у законодавстві України: загально-

теоретичні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Шевчук Іванна Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2015-0514 А] 

 УДК 340.134(477) 

1739. Шонія Л. В. Економічний вимір правового порядку: загальнотеоретичне 

дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Шонія 

Ліана Валеріївна ; Міжнар. гуманітар. ун-т. — Одеса, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (19 назв). — 100 пр. — [2014-6235 А] УДК 340.12:330.101 

1740. Шурдук Р. В. Теоретико-правовий аспект імплементації механізмів за-

хисту прав людини 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" / Шурдук Роман Володимирович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2014-6512 А] УДК 340.134:342.72/.73(477) 

1741. Ярмола А. Є. Кодекси України: загальнотеоретичні аспекти : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія 

держави і права; історія політ. і прав. учень" / Ярмола Анна Євгенівна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-0520 А] УДК 340.134(477) 

341 Міжнародне право 

На ступінь доктора 

1742. Тарасов О. В. Проблема суб'єкта в міжнародному публічному праві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. 

право" / Тарасов Олег Володимирович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — 

Харків, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—37. — 100 пр. — [2015-0829 А] 

 УДК 341.21 

На ступінь кандидата 

1743. Бусол К. І. Становлення та тенденції розвитку міжнародно-правового 

захисту культурних цінностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
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наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Бусол Катерина Ігорівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-1002 А] УДК 341.226:351.862.22 

1744. Васюренко А. О. Юридичні наслідки порушення міжнародно-правової 

заборони застосування сили : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Васюренко Аліна Олегівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2015-1045 А] УДК 341.1/.8:347.441.144.3 

1745. Давиденко О. І. Правові аспекти становлення та розвитку Європейської 
служби зовнішньої діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Давиденко Олександр Ігорович ; НАН Ук-

раїни, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (11 назв). — 150 пр. — [2015-0661 А] УДК 341.171(4) 

1746. Жорник І. В. Розв'язання конфлікту кваліфікації уніфікованих норм, що 
регулюють приватноправові відносини у мореплавстві : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Жорник Інна Володимирівна ; Міжнар. гуманітар. ун-т, 

[Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 12—15 
(21 назва). — 100 пр. — [2015-0125 А] УДК 341.96:347.79 

1747. Зіняк Л. В. Міжнародно-правові засади військового співробітництва 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 

"Міжнар. право" / Зіняк Любомир Васильович ; Нац. юрид. ун-т Ярослава Мудрого. 

— Харків, 2015. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-0728 А] 
 УДК 341.23:355](477) 

1748. Крук Ю. А. Захист права на здоров'я в Раді Європи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Крук 

Юлія Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-2061 А] УДК 341.176(4):342.734 

1749. Кучер О. Б. Становлення процесуальних норм щодо міжнародного 

судового розгляду за участі індивідів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Кучер Олена Борисівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 

100 пр. — [2015-1008 А] УДК 341.64 

1750. Лепетюк О. В. Правове забезпечення співробітництва України з Євро-

пейським Союзом та його державами-членами у сфері прямого оподаткування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. 
право" / Лепетюк Олександр Васильович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 

2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-1184 А] 

 УДК 341.24(477):061.1ЄС 

1751. Новицький В. В. Міжнародно-правовий вимір концепції сталого роз-
витку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 

"Міжнар. право" / Новицький Володимир Володимирович ; Ін-т законодавства 

Верховної Ради України, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-1848 А] УДК 341.1/.8 

1752. Пасічник Я. С. Міжнародна судова процедура: теоретичні та практичні 
питання правового регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Пасічник Ярослав Сергійович ; Ін-т 

законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-1072 А] УДК 341.64 
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1753. Шершньова О. А. Обов'язок батьків по утриманню дітей в міжна-

родному приватному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Шершньова Олена Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1233 А] 

 УДК 341.9:347.634 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь доктора 

1754. Апаров А. М. Адміністративно-процесуальне право: стан та перспективи 

розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Апаров Андрій Миколайо-

вич ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—36 

(42 назви). — 100 пр. — [2015-1804 А] УДК 342.9 

1755. Афанасьєва М. В. Виборча інженерія в Україні: теоретико-методо-

логічні засади та конституційно-правове забезпечення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 

Афанасьєва Мар'яна Володимирівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. 

— 35 с. — Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — [2015-0602 А] 

 УДК 342.8(477) 

1756. Бєлєвцева В. В. Адміністративно-правові режими у сфері державної 

безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Бєлєвцева Вікторія 

Вікторівна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [НДІ інформатики і 

права Нац. акад. прав. наук України]. — Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—36. 

— 150 пр. — [2015-0446 А] УДК 342.95:343.32](477) 

1757. Галай А. О. Адміністративно-правові засади діяльності громадських 

об'єднань юридичного спрямування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Галай Андрій Олександрович ; Ген. Прокуратура України, Нац. 

акад. прокуратури України. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 25—33 (75 назв). 

— 150 пр. — [2015-1812 А] УДК 342.97(477) 

1758. Гвоздецький В. Д. Адміністративно-правові та організаційні засади 

запобігання і протидії корупції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-

ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Гвоздецький Віктор Демидович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Київ, 

2015. — 39 с. — Бібліогр.: с. 30—36 (61 назва). — 130 пр. — [2015-1047 А] 

 УДК 342.95:343.35](477) 

1759. Личенко І. О. Захист законних інтересів громадян України у сфері 

власності засобами адміністративного права : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Личенко Ірина Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. внутр. справ, [Львів. держ. ун-т внутр. справ]. — Київ, 2015. — 34 с. — 

Бібліогр.: с. 27—31 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-0478 А] 

 УДК 342.95:347.23](477) 

1760. Миськів Л. І. Адміністративно-правові засади впровадження інклю-

зивної освіти в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Миськів Леся 



   

 
90 

Ігорівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва 

внутр. справ України]. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (34 назви). — 

100 пр. — [2015-1121 А] УДК 342.951:376](477) 

1761. Нестеренко А. С. Фінансова система України: правова характеристика та 

законодавче регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Нестеренко 

Алла Станіславівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 38 с. — 

Бібліогр.: с. 30—34. — 100 пр. — [2015-0704 А] 

 УДК 342.951:336](477) 

1762. Середа В. В. Феномен дисциплінарної відповідальності в адміністратив-

но-правових відносинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Середа 

Валерій Вячеславович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 

2015. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—30 (48 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-

0632 А] УДК 342.951:35.086 

1763. Скоморовський В. Б. Створення і ліквідація СРСР: історико-правове 

дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Скоморовський Віталій Богданович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 

"Україна", [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—38. 

— 150 пр. — [2015-1793 А] УДК 342(47+57)"1922/1991" 

1764. Янчук А. О. Конституційно-правові засади безпосереднього здійснення 

влади народом України: проблеми теорії і практики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 

Янчук Артем Олександрович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 

2015. — 38 с. — Бібліогр.: с. 30—35 (44 назви). — 100 пр. — [2015-1880 А] 

 УДК 342.34(477) 

На ступінь кандидата 

1765. Аніщенко Т. С. Право публічної служби у системі адміністративного 

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

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Аніщенко Тетяна 

Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2015. — 15 с. — Бібліогр.: 

с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2015-0401 А] 

 УДК 342.951:35.073.533](477) 

1766. Бак В. І. Конституційно-правові основи взаємовідносин Президента Ук-

раїни та Верховної Ради України: проблеми теорії та практики : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; 

муніцип. право" / Бак Віра Ігорівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — 

Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-6403 А] 

 УДК 342.5(477) 

1767. Банах С. В. Функції омбудсманів у сучасному світі: порівняльно-правове 

дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Банах Сергій Володимирович ; 

Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—

18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-6324 А] УДК 342.7.05(100)-051 

1768. Башкатова В. В. Захист прав і законних інтересів особи в адміністра-

тивному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Башкатова Вікторія 
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Василівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — Київ, 2015. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 

100 пр. — [2015-1525 А] УДК 342.9:342.72/.73](477) 

1769. Білуга С. С. Досудове врегулювання адміністративно-правових спорів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Білуга Сергій Сергійович ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 

100 пр. — [2015-1806 А] УДК 342.95:347.925 

1770. Бойко Д. Д. Адміністративно-деліктне забезпечення безпеки дорожнього 

руху в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Бойко Дмитро 

Дмитрович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-

1765 А] УДК 342.95:351.811](477) 

1771. Буряк Я. Я. Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій 

в Україні: 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" / Буряк Ярослав Ярославович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 

— Львів, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2015-0605 А]

 УДК 342.924:352.075](477) 

1772. Василик Ю. Б. Адміністративна відповідальність перевізників за пе-

ревезення пасажирів через державний кордон України без належних документів під 

час здійснення міжнародних пасажирських перевезень : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Василик Юрій Борисович ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. внутр. справ України. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-0173 А] УДК 342.951:656.025.2.045](477.87) 

1773. Вац В. М. Адміністративно-правове регулювання кадрового забезпечен-

ня органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Вац Віра Михайлівна ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природоко-

ристування України Каб. Міністрів України]. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2015-1534 А] 

 УДК 342.97:351.741(477) 

1774. Вишневський С. Ф. Функції органів самоорганізації населення як 

суб'єктів місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. 

право; муніцип. право" / Вишневський Святослав Федорович ; Маріупол. держ. ун-т. 

— Маріуполь (Донец. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — 

[2014-6328 А] УДК 342.553(477) 

1775. Войналович М. В. Конституційно-правові аспекти реалізації права на 

об'єднання у громадські організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Войналович 

Максим Вікторович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2015. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-1811 А] 

 УДК 342.728 

1776. Гецко М. М. Інститут конституційної скарги як засіб захисту прав і 

свобод: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Гецко Михайло 

Михайлович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2014. — 15 с. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2014-6241 А] 

 УДК 342.72/.73.05 

1777. Гладка Н. М. Правове регулювання вирішення публічно-правових 

спорів, що випливають із соціальних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Гладка Наталія Михайлівна ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. ун-т держ. 

податк. служби України]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. 

— [2015-0088 А] УДК 342.95 

1778. Гоцалюк С. Ю. Адміністративно-правова відповідальність за вчинення 

правопорушень у галузі електроенергетики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Гоцалюк Станіслав Юрійович ; Межрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 

2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1097 А] 

 УДК 342.951:621.311 

1779. Гринцов О. В. Адміністративно-правові засади діяльності Державної 

фіскальної служби України щодо надання адміністративних послуг : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Гринцов Олександр Васильович ; Межрегіон. акад. 

упр. персоналом. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2015-1098 А] УДК 342.951:342.6(477) 

1780. Грищук В. Л. Правовий статус органів, що контролюють сплату 

податків та зборів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Грищук 

Віктор Леонідович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 

2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2015-1692 А] 

 УДК 342.97:351.713](477) 

1781. Дегтярьова С. В. Адміністративно-правові засади здійснення митного 

контролю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Дегтярьова 

Світлана Володимирівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2015. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2015-2050 А] УДК 342.95:656.073.5](477) 

1782. Дуліна О. В. Суб'єкти адміністративної відповідальності за правопо-

рушення у сфері земельних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Дуліна Оксана Василівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова]. — Запоріжжя, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-0462 А] УДК 342.922:349.4 

1783. Євенко Д. В. Конституційно-правове забезпечення оборонної функції 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 

"Конституц. право; муніцип. право" / Євенко Дмитро Володимирович ; Маріупол. 

держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). 

— 100 пр. — [2014-6297 А] УДК 342.5:355.02](477) 

1784. Жбанчик А. В. Організаційно-правові засади взаємодії міліції та Націо-

нальної гвардії України у сфері охорони громадського порядку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Жбанчик Андрій Васильович ; М-во внутр. справ 
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України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1268 А] 
 УДК 342.951:351.74](477) 

1785. Живицька Л. І. Підвідомчість справ про адміністративні правопо-

рушення в адміністративному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 
Живицька Лілія Ігорівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-6425 А] УДК 342.951 

1786. Завидняк І. І. Служба безпеки України у механізмі забезпечення 

національної безпеки України: конституційно-правові засади : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; 
муніцип. право" / Завидняк Іван Іванович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — 

Ужгород, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-0905 А]

 УДК 342.4:351.862](477) 

1787. Заєць Ю. Ю. Дозвільна діяльність органів внутрішніх справ радянської 
України: історико-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 

прав. учень" / Заєць Юлія Юріївна ; Міжнар. гуманітар. ун-т. — Одеса, 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-6209 А] 

 УДК 342.95:351.74](477)(09) 
1788. Іванов О. В. Суб'єкти адміністративно-правового регулювання в галузі 

митної справи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Іванов Олександр 

Вікторович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Акад. мит. служби України]. — 
Запоріжжя, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2015-

0536 А] УДК 342.922:351.811.123.1 

1789. Іванчо В. І. Конституційно-правовий статус іноземців в Україні та 

країнах ЄС: порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Іванчо Вікторія 

Іванівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2015-1542 А] УДК 342.717(477+4-6ЄС) 

1790. Казачук І. В. Докази і доказування у адміністративно-деліктному про-

цесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Казачук Іван Володи-

мирович ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — Київ, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-1648 А] УДК 342.9 

1791. Кальник В. В. Адміністративне провадження у справах, пов'язаних з 
порушенням виборчих прав громадян України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Кальник Віталій Валерійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — 

Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2015-1905 А] 

 УДК 342.95:342.841](477) 
1792. Кінаш М. М. Адміністративно-правові засади взаємодії органів внутріш-

ніх справ з іншими правоохоронними органами щодо протидії корупції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Кінаш Максим Миколайович ; М-во внутр. 
справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, [Харків. нац. ун-т внутр. 

справ]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2015-1781 А] УДК 342.95:343.353](477) 
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1793. Кістанова Я. М. Адміністративно-правове співробітництво в сфері 

боротьби з митними правопорушеннями в ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Кістанова Ярослава Миколаївна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. 

— Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-6432 А]

 УДК 342.951:343.359.3](4-6ЄС) 

1794. Климентьєв О. П. Інформаційна функція Української держави : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Климентьєв Олександр Павлович ; Нац. 

авіац. ун-т. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. 

— [2014-6348 А] УДК 342.2:004](477) 

1795. Ковтун В. М. Фінансово-правова відповідальність за Податковим ко-

дексом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Ковтун 

Валентина Миколаївна ; Держ. фіскал. служба України, Нац. ун-т держ. податк. 

служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2015-0320 А] УДК 342.951:[347.73:336.22](477) 

1796. Кондратьєв А. Ю. Адміністративно-правове регулювання державної 

статистики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Кондратьєв 

Андрій Юрійович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1827 А] 

 УДК 342.95:311.312](477) 

1797. Кононенко Ю. В. Адміністративно-правова охорона права на справед-

ливий судовий розгляд в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Кононенко Юлія Валеріївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, 

[Київ. ун-т ринк. відносин]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-0475 А] 

 УДК 342.95:[342.72/.73:347.9]](477) 

1798. Коритько Д. Г. Конституційно-правове регулювання державних нагород 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 

"Конституц. право; муніцип. право" / Коритько Дмитрій Григорович ; НАН України, 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-0324 А] УДК 342.951:351.856.2](477) 

1799. Коробкін В. В. Адміністративно-правове регулювання енергопостачання 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Коробкін Валерій Ва-

лерійович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1627 А] УДК 342.951:620.9](477) 

1800. Кришталь Л. В. Оскарження постанов по справам про адміністративні 

правопорушення, підвідомчі органам внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Кришталь Леся Віталіївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ 

України, [Нац. акад. внутр. справ]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-1785 А] УДК 342.9.038 

1801. Кузнецова М. Ю. Органи виконавчої влади України як суб'єкт 

інформаційних правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
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наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Куз-

нецова Марина Юріївна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і при-

родокористування України. — Київ, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 

100 пр. — [2015-1062 А] УДК 342.922:342.5](477) 

1802. Кузьменко Я. П. Теоретико-правові засади права людини на життя : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Кузьменко Яна Петрівна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Київ, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-0921 А] УДК 342.761 

1803. Кунцевич М. П. Типологія реалізації виконавчої влади за адміністра-

тивним правом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Кунцевич 

Марія Павлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 150 пр. — [2014-6303 А] 

 УДК 342.51(477) 

1804. Купалов М. М. Адміністративно-правове регулювання протидії соціаль-

но небезпечним хворобам в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Купалов Максим Михайлович ; Нац. авіац. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во 

внутр. справ України]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-0205 А] УДК 342.951:614.4](477) 

1805. Кушнір І. П. Нормативно-правове забезпечення взаємодії у сфері 

охорони державного кордону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Кушнір Ірина Павлівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—

16 (22 назви). — 100 пр. — [2014-6304 А] УДК 342.22:351.862](477) 

1806. Лазаренко Д. В. Адміністративно-правове регулювання використання 

природних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Лазаренко 

Дарина Валентинівна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 

2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 ( 8 назв). — 100 пр. — [2015-0540 А] 

 УДК 342.95:502.171 

1807. Ларіна О. В. Правове регулювання процедур виконання обов'язку зі 

сплати податків та зборів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Ларіна Ольга 

Віталіївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. 

— Запоріжжя, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2015-

0414 А] УДК 342.951:336.226 

1808. Ляшко О. Б. Адміністративні послуги у сфері містобудування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Ляшко Олег Борисович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. 

нац. ун-т". — Запоріжжя, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — 

[2015-1834 А] УДК 342.95:711.4 

1809. Мазурик Р. В. Правове регулювання бюджетної відповідальності в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Мазурик Роман Володимирович ; 

Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-1835 А] УДК 342.95:336.14](477) 
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1810. Міхровська М. С. Адміністративно-правове забезпечення організації та 

діяльності органів виконавчої влади в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Міхровська Марина Станіславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — 

[2015-0054 А] УДК 342.97:342.51(477) 

1811. Міщанюк С. М. Державний контроль за спеціальним водокористуван-

ням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Міщанюк Сергій 

Миколайович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-

0696 А] УДК 342.951:351.778.3 

1812. Нагорний Є. В. Становлення та розвиток інституту громадянства Ук-

раїни (1917—2007 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" / 

Нагорний Євген Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — 

Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-6450 А] 

 УДК 342.71(477)"1917/2007" 

1813. Настюк А. А. Роль князівської влади у процесі державотворення Київ-

ської Русі в ІХ — на початку ХІІ 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" / Настюк Андрій Анатолійович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 

"Україна". — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2015-0380 А] УДК 342.5.071(477)"8/11" 

1814. Натуркач Р. П. Виборче право в системі права України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; 

муніцип. право" / Натуркач Руслана Павлівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — 

Ужгород, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2014-6189 А]

 УДК 342.8(477) 

1815. Осипенко А. І. Органи внутрішніх справ України як суб'єкти протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Осипенко Артем Ігорович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. 

ун-т", [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Запоріжжя, 

2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2015-0421 А] 

 УДК 342.951:[351.741:343.575]](477) 

1816. Остапенко Л. О. Адміністративна відповідальність за правопорушення, 

вчинені в галузі охорони праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Остапенко Леонід Олексійович ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1655 А] 

 УДК 342.951:331.45](477) 

1817. Остапенко О. М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності 

господарських судів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Остапенко Олег Миколайович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Сум. держ. ун-т]. 

— Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2014-6456 А]

 УДК 342.951:347.962](477) 
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1818. Пацкан В. В. Роль парламентаризму в системі конституційно-правового 

механізму забезпечення прав і свобод людини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 

Пацкан Валерій Васильович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 

2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2014-6458 А] 
 УДК 342.537:342.72/.73 

1819. Перов Д. О. Інформаційні правовідносини в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Перов Дмитро Олександрович ; Нац. авіац. ун-т. — 
Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 100 пр. — [2014-6375 А] 

 УДК 342.951:002](477) 

1820. Погребняк Н. С. Конституційно-правовий статус Апарату Верховної 

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

12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Погребняк Наталія Сергіївна ; Нац. 
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2014. — 23 с. — Бібліогр.: с. 17—19 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-0812 А] УДК 342.53 

1821. Попович М. М. Конституційні засади забезпечення єдності судової 

практики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Попович Максим Михайлович ; 

Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-0869 А] УДК 342.56(477) 

1822. Правдюк С. М. Інформаційні правопорушення : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Правдюк Сергій Миколайович ; Каб. Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 

17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2015-0110 А] 

 УДК 342.951:343.346.8](477) 
1823. Придачук О. А. Український народ як суб'єкт правового захисту 

Конституції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Придачук Олег Андрійович ; 

Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(8 назв). — 100 пр. — [2015-1995 А] УДК 342.4:342.7](477) 

1824. Прощин В. С. Адміністративно-правові засади забезпечення виборчих 

процесів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Прощин 

Віталій Сергійович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. 
справ. — Дніпропетровськ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. 

— [2015-1304 А] УДК 342.95:324](477) 

1825. Романенко А. В. Адміністративно-правове регулювання житлової та 

громадської забудови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Романенко 

Альбіна Василівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природоко-

ристування України. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. 

— [2015-1581 А] УДК 342.951:349.44 
1826. Рудник Л. І. Право на доступ до інформації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Рудник Людмила Іванівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-0116 А] УДК 342.951:316.774](477) 
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1827. Садченко М. М. Правові та організаційні засади діяльності органів 

внутрішніх справ у здійсненні фінансового контролю : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Садченко Марина Михайлівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ 

України, [Нац. акад. внутр. справ]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-1862 А] 

 УДК 342.95:351.74]:336.025.12 

1828. Самойлик Д. О. Організаційно-правове забезпечення розвитку інформа-

ційно-комунікаційної складової соціальної інфраструктури сільської місцевості 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Самойлик Діана Олегівна ; 

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

Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2015-

0236 А] УДК 342.951:[316.77:004](477-22) 

1829. Сапрун О. В. Адміністративно-правове регулювання діяльності терито-

ріальних органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Сапрун Олександр Володимирович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2015-0500 А] УДК 342.97:351.74(477) 

1830. Сатановська М. А. Адміністративно-правове забезпечення державно-

приватного партнерства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Сатановська Марія Анатоліївна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-0875 А] 

 УДК 342.951:334.722](477) 

1831. Сімутін В. В. Принципи організації та діяльності механізму сучасної 

держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Сімутін Василь 

Васильович ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 

2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2015-1671 А] 

 УДК 342.5 

1832. Скорейко Н. І. Державний контроль в галузі електроенергетики: адмі-

ністративно-правові засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Скорей-

ко Наталія Іванівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 

2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5854 А] 

 УДК 342.951:621.31 

1833. Скоромний Я. І. Адміністративні послуги у сільському господарстві 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Скоромний Ярослав 

Ігорович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — 

[2015-0120 А] УДК 342.951:631](477) 

1834. Скрипка О. Ю. Організаційно-правові засади первинного фінансового 

моніторингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Скрипка Олена 
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Юріївна ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-

1310 А] УДК 342.95:33.06 

1835. Стародубов І. В. Адміністративно-правове регулювання експертної 

діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Стародубов 

Ігор Вадимович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5869 А] 

 УДК 342.951:340.69](477) 

1836. Старченко А. Ю. Інформаційні ресурси в органах виконавчої влади : 

(адмін.-прав. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Старченко 

Антон Юрійович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Одес. нац. екон. ун-т]. 

— Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-1870 А]

 УДК 342.95:351.078.3 

1837. Суббот А. А. Адміністративно-правове регулювання банкрутства в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Суббот Андрій Ана-

толійович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1741 А] 

 УДК 342.95:347.736 

1838. Сурник В. М. Адміністративно-правовий статус Державної судової 

адміністрації України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Сурник Віктор 

Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 17 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2015-0738 А] 

 УДК 342.98:342.56](477) 

1839. Тернущак М. М. Правові засади діяльності центрів обслуговування 

платників податків і зборів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Тер-

нущак Михайло Михайлович ; Держ. фіскал. служба України, Нац. ун-т держ. 

податк. служби України, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, МВС України]. — Ірпінь 

(Київ. обл.), 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-

0263 А] УДК 342.951:336.225.3 

1840. Тимчик Г. С. Адміністративно-правовий статус осіб, визнаних біжен-

цями в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Тимчик Галина 

Степанівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). 

— 100 пр. — [2014-6476 А] УДК 342.951:314.151.3-054.73](477) 

1841. Толкачова І. А. Конституційні засади розвитку інституту громадянства 

в Україні і країнах СНД: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. 

право" / Толкачова Ірина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-5899 А] УДК 342.71.05(477+(47+57)-41) 

1842. Томіна В. Ю. Аудиторська діяльність в Україні: адміністративно-

правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Томіна Вікторія 
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Юріївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Нац. акад. внутр. справ М-ва внутр. справ 

України]. — Запоріжжя, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — 

[2015-0556 А] УДК 342.95:657.6](477) 

1843. Трубіна М. В. Правове регулювання фінансування дитячо-юнацького 

спорту в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Трубіна Ма-

рина Володимирівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 

2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — 100 пр. — [2014-5903 А] 

 УДК 342.951:796.077.5:336](477) 

1844. Федоренко В. В. Основні конституційні засади судочинства в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 

"Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Федоренко Вікторія Василівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 

100 пр. — [2015-1873 А] УДК 342.56(477) 

1845. Фолес А. М. Контроль в сучасній Українській державі: досвід теорії і 

практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 

"Конституц. право; муніцип. право" / Фолес Андрій Михайлович ; Ін-т законодавства 

Верховної Ради України. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. 

— [2015-0960 А] УДК 342.33(477) 

1846. Чернетченко О. М. Законність як принцип адміністративної діяльності 

органів доходів і зборів у податковій сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Чернетченко Олена Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. ун-т держ. податк. 

служби України]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). 

— 100 пр. — [2015-0151 А] УДК 342.97:[351.713:336.22](477) 

1847. Шаповалов А. В. Адміністративні процедури проходження державної 

служби в органах прокуратури України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Шаповалов Артур Володимирович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — 

Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-5936 А] УДК 342.95 

1848. Шевчук Н. В. Адміністративно-правове регулювання організації охоро-

ни здоров'я на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Шевчук Наталія Вікторівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-1599 А] УДК 342.951:614.2](477) 

1849. Шиленко М. В. Адміністративно-правова охорона природних ресурсів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Шиленко Михайло Вікторович ; 

Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 2014. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2014-5943 А] УДК 342.951:502.17 

1850. Юркевич Х. І. Представницький мандат у конституційній теорії та 

практиці: вітчизняний та зарубіжний досвід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Юркевич 

Христина Ігорівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 150 пр. — [2015-2037 А] 

 УДК 342.534.1 
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343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

1851. Блага А. Б. Насильство в сім'ї: кримінологічний вимір, детермінація, 

запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Блага Алла 

Борисівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 

2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (45 назв). — 100 пр. — [2014-6327 А] 

 УДК 343.226:343.54 

1852. Конопельський В. Я. Кримінально-виконавчі засади диференціації та 

індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Конопельський Віктор Ярославович ; М-во 

внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Одес. держ. ун-т внутр. справ]. 

— Харків, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 25—33 (83 назви). — 100 пр. — [2015-

0322 А] УДК 343.26(477) 

На ступінь кандидата 

1853. Андрусяк Г. М. Необхідна оборона при посяганні на статеву свободу та 

статеву недоторканність особи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Андрусяк Ганна Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-

кого. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-

1163 А] УДК 343.228:343.541 

1854. Антіпова О. І. Предмет та процес доказування при розслідуванні 

кримінальних правопорушень про дорожньо-транспортні пригоди : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Антіпова Олена 

Ігорівна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. — Донецьк, 2014. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5970 А] 

 УДК 343.13/.14:343.98](477) 

1855. Артеменко О. С. Доказування у кримінальних провадженнях про діяння 

неосудних осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Артеменко Олександр Сергійович ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 

[2015-1081 А] УДК 343.137 

1856. Бондарчук В. В. Кримінально-правова характеристика діяння, вчиненого 

в умовах виправданого професійного ризику : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Бондарчук Віта Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького, [Київ. ун-т права НАН України]. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2014-6284 А] УДК 343.234 

1857. Брижак А. В. Кримінологічні засади діяльності ОВС щодо запобігання 

крадіжкам, поєднаним з проникненням в житло : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Брижак Ася Василівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. 

ун-т внутр. справ. — Харків, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-1324 А] УДК 343.9:[343.85:343.711 
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1858. Брящей Р. І. Звільнення від покарання як форма кримінально-правового 

реагування на вчинення злочину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Брящей Руслан Ігорович ; Ген. Прокуратура України, Нац. акад. прокура-

тури України. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 120 пр. — 
[2015-0085 А] УДК 343.28/.29(477) 

1859. Вакулік О. А. Початок досудового розслідування у кримінальному 

провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 
діяльність" / Вакулік Ольга Анатоліївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — 

[2015-1166 А] УДК 343.132 

1860. Волянюк О. Д. Виховна колонія як суб'єкт запобігання злочинам : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Волянюк Олександр Дмитрович ; 

Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Нац. акад. внутр. справ]. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1770 А] 

 УДК 343.814 
1861. Головчак М. М. Давність у кримінальному праві України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Головчак Мар'ян Михайлович ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ ун-т права НАН України]. 
— Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2014-6294 А]

 УДК 343.123.4(477) 

1862. Денькович О. І. Тлумачення кримінально-правових норм у рішеннях 

Конституційного Суду України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 
Денькович Ольга Іванівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. 

справ. — Львів, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-

1615 А] УДК 343:340.132]:342.565.2 

1863. Дуда В. Я. Розслідування порушень порядку здійснення операцій з 
металобрухтом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Дуда Віктор Ярославович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. 

справ. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-

1173 А] УДК 343.98 
1864. Єднак В. М. Кримінальна відповідальність за постановлення суддею 

(суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови з 

корисливих мотивів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Єднак 
В'ячеслав Михайлович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 

[Київ. ун-т права НАН України]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 

100 пр. — [2015-1174 А] УДК 343.36:340.142 

1865. Єфімов М. М. Криміналістична характеристика та особливості розсліду-
вання хуліганства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Єфімов Микола Миколайович ; М-во внутр. справ України, Дніпро-

петров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-1266 А] УДК 343.98 



   

 
103 

1866. Залеська А. С. Кримінально-правова охорона права на отримання 

освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Залеська Анастасія 

Сергіївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ України. — 

Харків, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2014-6428 А]

 УДК 343.4:342.733 

1867. Канюка І. М. Принцип процесуальної економіки в кримінальному 

судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Канюка Ірина Михайлівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-0097 А] 

 УДК 343.13(477) 

1868. Каранікола О. П. Умисне вбивство заручника або викраденої людини: 

кримінально-правова, кримінологічна характеристика та протидія : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Каранікола Олена Павлівна ; М-во внутр. 

справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2015-0312 А] УДК 343.611:343.9 

1869. Карелова Г. А. Кримінальна відповідальність в правових позиціях 

Конституційного Суду України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Карелова Галина Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 14—18 (35 назв). — 100 пр. — [2015-1106 А] 

 УДК 343.222:342.565.2(477) 

1870. Касьян А. О. Фізичний та психічний примус в кримінальному праві 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Касьян Андрій Олексійо-

вич ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2015. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2015-0313 А] 

 УДК 343.226(477) 

1871. Квашук О. Д. Процесуальні рішення дослідчого кримінального про-

цесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Квашук Олександр Дмитрович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. — 

Донецьк, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2014-6032 А]

 УДК 343.13(477) 

1872. Кирбят'єв О. О. Кримінальна відповідальність за створення з метою 

використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних 

засобів, а також їх розповсюдження або збут : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Кирбят'єв Олег Олександрович ; Класич. приват. ун-т, [Дніпро-

петров. держ. ун-т внутр. справ]. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-0614 А] УДК 343.222:004.49 

1873. Колос О. В. Повторність злочинів за Кримінальним кодексом України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Колос Ольга Валеріївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 

100 пр. — [2015-1826 А] УДК 343.238(477) 
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1874. Комарницький М. В. Кримінальна відповідальність за незаконне 

видобування корисних копалин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Комарницький Максим Віталійович ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка МВС 

України]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-

2058 А] УДК 343.7:502.173]:553 

1875. Корабель М. Г. Конфіскація майна як вид кримінального покарання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Корабель Марія Георгіївна ; Акад. 

адвокатури України, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Київ, 2015. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2015-0778 А] 

 УДК 343.272:343.241 

1876. Крушинський С. А. Подання доказів у кримінальному судочинстві 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Крушинський Сергій Антонович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-0682 А] 

 УДК 343.14(477) 

1877. Куцкір Г. М. Засада недоторканності права власності: поняття, зміст і 

реалізація у кримінальному провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Куцкір Галина Михайлівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-

1337 А] УДК 343.7.03 

1878. Левченко А. М. Протидія впливу кримінальної субкультури на форму-

вання протиправної поведінки засуджених до позбавлення волі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Левченко Андрій Миколайович ; М-во 

внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Дніпропетров. держ. ун-т 

внутр. справ]. — Харків, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — 

[2015-1117 А] УДК 343.8(477) 

1879. Литвин П. С. Кримінальна відповідальність за розголошення відомостей 

про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту 

людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Литвин Павло Сергійович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ України. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-6439 А] 

 УДК 343.452:616.89 

1880. Лузанова Г. О. Юридико-психологічні засади призначення та проведен-

ня судово-психологічних експертиз у кримінальному провадженні : автореф. дис. на 

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

Лузанова Ганна Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. 

— Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2015-0046 А]

 УДК 343.95 

1881. Макаров В. О. Кримінально-правові санкції та їх застосування за зло-

чини проти моральності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Макаров 

Віталій Олександрович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1708 А] УДК 343.27:343.5 

1882. Мандро О. В. Кримінальна відповідальність за злочини, що посягають на 

життя та здоров'я судді, народного засідателя чи присяжного : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Мандро Олег Вікторович ; М-во внутр. справ 

України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-6443 А] УДК 343.36 

1883. Маньковський Л. К. Особливості призначення покарання неповно-

літнім за обставин, що його пом'якшують : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Маньковський Леонід Костянтинович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-0622 А] 

 УДК 343.223-053.6 

1884. Миронюк Д. М. Кримінологічний моніторинг ефективності правового 

регулювання у сфері протидії злочинності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Миронюк Дмитро Миколайович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. 

ун-т внутр. справ. — Харків, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (10 назв). — 

100 пр. — [2014-6367 А] УДК 343.9 

1885. Михайлова І. М. Ювенальна юстиція в системі запобігання злочинам 

неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Михайлова Ілона 

Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-1944 А] 

 УДК 343.851-053.6 

1886. Мнишенко Є. С. Кримінально-правова політика у сфері права на 

отримання освіти в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Мнишенко Євгенія Сергіївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. 

справ, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Харків, 2014. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2014-6368 А] 

 УДК 343.973:37](477) 

1887. Некрасов О. О. Кримінальна відповідальність за втечу з місця позбав-

лення волі або з-під варти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Некрасов Олег Олександрович ; Акад. адвокатури України, [Дніпропетров. держ. ун-

т внутр. справ]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 1 20 пр. — 

[2015-0703 А] УДК 343.368.4 

1888. Нешик Т. С. Вердикт присяжних у кримінальному процесі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Нешик Тарас 

Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 17 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2015-0937 А] 

 УДК 343.15:343.195 

1889. Огороднік К. М. Вина при ухиленні від сплати податків : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 
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кримінологія; кримін.-виконав. право" / Огороднік Костянтин Михайлович ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2015. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2015-0542 А] УДК 343.359.2 

1890. Оржинська Е. І. Метод криміналістичного аналізу злочину та злочинної 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Оржинська Ельвіра Ігорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2015-1194 А] УДК 343.98 

1891. Піддубна А. В. Кримінологічна характеристика та запобігання зло-

чинним порушенням правил безпеки дорожнього руху та експлуатації на 

пасажирському автотранспорті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Піддубна Аліна Валентинівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. 

справ, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ]. — Харків, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1129 А] УДК 343.9:343.346 

1892. Семеногов І. В. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати 

аліментів на утримання дітей або від сплати коштів на утримання непрацездатних 

батьків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Семеногов Ігор Воло-

димирович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 

2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1140 А] 

 УДК 343.222:347.615 

1893. Сибаль О. Б. Кримінально-правова характеристика заподіяння шкоди 

життю та здоров'ю особи під час зайняття спортом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Сибаль Олег Богданович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. 

ун-т внутр. справ, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2015. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1670 А] 

 УДК 343.223(477) 

1894. Торбас О. О. Форми закінчення досудового розслідування за Криміналь-

ним процесуальним кодексом України 2012 р. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Торбас Олександр Олександрович ; Нац. 

ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 

100 пр. — [2015-1220 А] УДК 343.13(477)"2012" 

1895. Філоненко Г. М. Кримінологічна характеристика та запобігання зло-

чинам, що вчиняються жінками у сімейно-побутовій сфері : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Філоненко Ганна Михайлівна ; М-во внутр. справ України, 

Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(7 назв). — 100 пр. — [2015-1157 А] УДК 343.91-055.2 

1896. Фріс І. П. Кримінально-правове забезпечення охорони нотаріальної 

діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Фріс Ігор 

Павлович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (15 назв). — 130 пр. — [2015-0557 А] УДК 343.852:347.961](477) 
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1897. Чус О. В. Кримінально-правова характеристика незаконного привлас-

нення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Чус Оксана Володимирівна ; 

Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2015-1756 А] УДК 343.725 

1898. Шевченко Д. А. Принцип індивідуалізації покарання у кримінальному 

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

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Шевченко 

Данило Андрійович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, 

[Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Харків, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2014-6508 А] 

 УДК 343.24(477) 

1899. Шум В. В. Накладення арешту на кореспонденцію у кримінальному 

провадженні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Шум Володимир Володимирович ; М-во внутр. справ України, 

Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-5949 А] УДК 343.272(477) 

1900. Щербакова А. К. Механізм індивідуальної злочинної поведінки особи, 

яка вчиняє бандитизм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Щербакова Альона Костянтинівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т 

внутр. справ. — Харків, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 

[2015-1235 А] УДК 343.9 

346 Господарське право. Правові основи державного  

регулювання економіки 

На ступінь доктора 

1901. Бакалінська О. О. Правове забезпечення добросовісної конкуренції в 

Україні: проблеми теорії і практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Бакалінська Ольга 

Олегівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва 

ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2015. — 35 с. — Бібліогр.: с. 25—29 (47 назв). — 

175 пр. — [2015-0885 А] УДК 346.54(477) 

1902. Безух О. В. Теоретичні проблеми правового регулювання відносин 

економічної конкуренції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Безух Олександр 

Васильович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва 

ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2015. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—29. — 150 пр. — 

[2015-0006 А] УДК 346.545/.546(477) 

1903. Сімсон О. Е. Правова модель державно-приватного партнерства як 

інструмент гармонізації публічних і приватних інтересів в інноваційній стратегії 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процес. право" ; 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Сімсон Ольга Едуардівна ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 42 с. — Бібліогр.: с. 33—38 (53 назви). — 

150 пр. — [2015-0825 А] УДК 346.3:334.723](477) 
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На ступінь кандидата 

1904. Гамбург І. А. Правове забезпечення технічного регулювання у сфері 

господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Гамбург Інна Аркадіївна ; 

Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2014. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2014-6487 А] УДК 346.544.4 

1905. Герасименко Н. О. Правовий статус комунальних банків : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-

процес. право" / Герасименко Наталія Олександрівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. 

дослідж. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 130 пр. — [2014-

6292 А] УДК 346.246:336.71 

1906. Івченко А. В. Правове забезпечення некомерційної господарської діяль-

ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процес. право" / Івченко Анастасія Володимирівна ; Міжрегіон. 

акад. упр. персоналом. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-0250 А] УДК 346.5 

1907. Кузьменко М. В. Господарсько-правова відповідальність за антиконку-

рентні узгоджені дії суб'єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / 

Кузьменко Марина Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. ун-т 

права НАН України]. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-0576 А] УДК 346.9 

1908. Малетич М. М. Фізична особа, зацікавлена у розгляді справи, як учасник 

господарського процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Малетич Михайло Михайлович ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). 

— 100 пр. — [2015-1185 А] УДК 346.91 

1909. Найфлейш В. Д. Окрема думка судді у господарському процесі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 

право; госп.-процес. право" / Найфлейш Володимир Давидович ; НАН України, Ін-т 

екон.-прав. дослідж., [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-6312 А] УДК 346.9 

1910. Перекрестная О. О. Зловживання процесуальними правами в господар-

ському судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Перекрестная Ольга Олегівна ; 

НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2014-6314 А] УДК 346.9 

1911. Рикова О. М. Господарсько-правове регулювання відносин у сфері 

виникнення та реалізації морських вимог : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Рикова Олена 

Миколаївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2015-1137 А] 

 УДК 346.9:347.791.6 

1912. Россильна О. В. Представництво в господарському процесі України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 

право; госп.-процес. право" / Россильна Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 170 пр. — [2015-

1458 А] УДК 346.91(477) 
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1913. Степанченко О. С. Правове регулювання іноземного інвестування в 

Україну (ХІХ — поч. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Степанченко Олена Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 150 пр. — [2014-6475 А] 

 УДК 346.543(477)"18/19" 

1914. Тодуа Т. Л. Правове регулювання комерційного посередництва у сфері 

господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Тодуа Тамріко Леонтівна ; НАН 

України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-6477 А] УДК 346.5:347.7 

1915. Штим Т. Б. Акціонерні угоди, правочини із заінтересованістю та значні 

правочини в акціонерних товариствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Штим Тетяна 

Богданівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 170 пр. — [2015-1479 А] УДК 346.34:347.725 

347 Цивільне право 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь доктора 

1916. Федюк Л. В. Особисті немайнові права юридичних осіб : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Федюк Лілія Василівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (45 назв). — 

100 пр. — [2015-0742 А] УДК 347.19:347.121.2 

На ступінь кандидата 

1917. Давид Л. Л. Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав на 

промисловий зразок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Давид Леся Львівна ; Ген. Прокуратура України, Нац. акад. прокуратури 

України, [НДІ інтелект. власності Нац. акад. прав. наук України]. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 150 пр. — [2015-0188 А] 

 УДК 347.122 

1918. Загорняк Н. Б. Фонд фінансування будівництва як об'єкт цивільних 

прав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Загорняк 

Наталія Борисівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-6249 А] 

 УДК 347.122:69:336 

1919. Колосінський І. А. Цивільно-правовий статус спеціалізованих іпотечних 

установ в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Колосінський Ігор Анатолійович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. 

справ України. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2015-0102 А] УДК 347.19(477) 

1920. Коротка Н. О. Особисті немайнові права фізичних осіб в сфері охорони 

здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
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"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Коротка 

Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-1423 А] 

 УДК 347.121.2:614 

1921. Лантінов Ю. Ф. Значні правочини статутних господарських товариств: 

поняття та порядок вчинення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Лантінов Юрій Федорович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т 

внутр. справ. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2015-

1116 А] УДК 347.13 

1922. Поплавська М. В. Право споживача на інформацію про продукцію за 

законодавством України та ЄС : (цивіл.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; 

сімейне право; міжнар. приват. право" / Поплавська Мирослава Володимирівна ; Ін-т 

законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 

(8 назв). — 100 пр. — [2015-0999 А] УДК 347.122:336.6](477+(4-6ЄС)) 

347.2/.3 Майнове право. Речове право. Право власності 

На ступінь доктора 

1923. Коструба А. В. Юридичні факти в механізмі припинення цивільних 

майнових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Коструба Анатолій Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. 

права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 28—33 (68 назв). — 200 пр. — [2015-0916 А] УДК 347.22.045 

1924. Шимон С. І. Майнові права як об'єкти цивільних правовідносин : 

(теорет. та практ. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Шимон Світлана Іванівна ; Ген. Прокуратура України, Нац. акад. 

прокуратури України, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. — 

Київ, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—38 (61 назва). — 250 пр. — [2014-5944 А] 

 УДК 347.215 

На ступінь кандидата 

1925. Гнатів О. Б. Захист права власності в цивільному праві : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Гнатів Оксана Богданівна ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-0969 А] 

 УДК 347.2/.3 

1926. Кирилюк Д. В. Цивільно-правове регулювання іпотеки об'єктів неза-

вершеного будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Кирилюк Дмитро Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права 

і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 150 пр. — [2015-1907 А] УДК 347.27 

1927. Сосніна Г. В. Правове регулювання сервітутів в Україні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 
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процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Сосніна Ганна Валеріївна ; Міжнар. 

гуманітар. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-0239 А] 

 УДК 347.262(477) 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 

1928. Волкова А. В. Договір перевезення вантажів автомобільним транс-

портом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Волкова Аліна 

Володимирівна ; Ген. Прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, [НДІ 

приват. права та підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук 

України]. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 130 пр. — [2015-

0178 А] УДК 347.44:656.13.025.4 

1929. Гніздовська Г. М. Цивільно-правове регулювання суспільних відносин у 

сфері професійного футболу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 

приват. право" / Гніздовська Ганна Михайлівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради 

України, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-6419 А] 

 УДК 347.4/.5:796.332.071](477) 

1930. Заверуха С. В. Цивільно-правова відповідальність за договором купівлі-

продажу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Заверуха 

Сергій Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, [Хмельниц. ун-т упр. та права Хмельниц. 

облради]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 150 пр. — [2015-

1935 А] УДК 347.451(477) 

1931. Карабань Я. А. Грошові зобов'язання за цивільним правом України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Карабань Яна Ана-

толіївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Нац. ун-т "Одес. 

юрид. акад."]. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2014-

6251 А] УДК 347.412:336](477) 

1932. Козир Д. В. Договір охорони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 

міжнар. приват. право" / Козир Дмитро Володимирович ; М-во внутр. справ України, 

Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-0805 А] УДК 347.454:351.75 

1933. Корбут О. О. Непоіменовані договори у сфері шоу-бізнесу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Корбут Олександра Олександ-

рівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. 

Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 150 пр. — 

[2015-1335 А] УДК 347.440.64 

1934. Майстер І. П. Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту особистих 

немайнових прав фізичної особи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 
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приват. право" / Майстер Ігор Полікарпович ; Ген. Прокуратура України, Нац. акад. 

прокуратури України. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 

150 пр. — [2015-1553 А] 

 УДК 347.426.4/.6 

1935. Матвєєнко Т. Є. Страхування як спосіб забезпечення відшкодування 

ядерної шкоди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Матвєєнко Тетяна Євгенівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ 

України. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-

0107 А] УДК 347.45/.47(477) 

1936. Сірко Р. Б. Відповідальність учасників цивільних правовідносин, що 

виникають з перевезення вантажів, пасажирів та багажу залізничним транспортом, за 

законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Сірко Ростислав Богданович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-0388 А] 

 УДК 347.4:656.2.025](477) 

1937. Украінцев О. А. Договір концесії морського порту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Украінцев Олег Анатолійович ; Нац. 

акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. 

— Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 150 пр. — [2015-0142 А] 

 УДК 347.44:656.615](477) 

347.5 Позадоговірне зобов'язальне право.  

Зобов'язання за законом 

На ступінь доктора 

1938. Примак В. Д. Теоретичні проблеми відшкодування моральної шкоди на 

засадах справедливості, розумності й добросовісності у цивільному праві України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Примак Володимир 

Дмитрович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва 

ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2015. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—29. — 150 пр. — 

[2015-0067 А] УДК 347.51(477) 

На ступінь кандидата 

1939. Зелена І. В. Юридична відповідальність у приватному праві : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія 

держави і права; історія політ. і прав. учень" / Зелена Ірина Володимирівна ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-6300 А] 

 УДК 347.56:342.513 

1940. Коваленко І. А. Цивільно-правова відповідальність осіб з вадами волі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Коваленко Інна 

Анатоліївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 150 пр. — [2014-6349 А] 

 УДК 347.512 
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347.6 Сімейне право. Спадкове право 

На ступінь кандидата 

1941. Бутнік-Сіверський С. О. Спадкування прав інтелектуальної власності в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Бутнік-Сівер-

ський Сергій Олександрович ; Ген. Прокуратура України, Нац. акад. прокуратури 

України, [НДІ інтелект. власності Нац. акад. прав. наук України]. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 170 пр. — [2015-0086 А] 

 УДК 347.65/.68:347.77](477) 

1942. Коваль О. В. Захист права на житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Коваль Олена Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. 

справ. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-

0911 А] УДК 347.648:347.639 

1943. Санагурська Г. М. Становлення та розвиток шлюбно-сімейного законо-

давства на українських землях (кінець XVIII — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави 

і права; історія політ. і прав. учень" / Санагурська Галина Мирославівна ; Відкритий 

міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Львів. держ. ун-т внутр. справ, М-во 

внутр. справ України]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2015-0499 А] УДК 347.61/.64(477)"17/19" 

1944. Тонієвич Є. Д. Санкції в сімейному 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" / Тонієвич Євгенія Дмитрівна ; Нац. 

акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака, 

[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—14 (12 назв). — 150 пр. — [2015-1959 А] УДК 347.6(477) 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь доктора 

1945. Гаврилюк Р. О. Природа податкового права: антропосоціокультурний 

підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Гаврилюк Руслана Олек-

сандрівна ; Ген. Прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, [Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2015. — 35 с. — Бібліогр.: с. 25—33 

(100 назв). — 200 пр. — [2015-0179 А] УДК 347.73:336.22 

На ступінь кандидата 

1946. Владикін О. Н. Цивільно-правове регулювання договору про надання 

послуг електрозв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид наук : 

[спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Владикін Олександр Насирбегович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-

1003 А] УДК 347.754:654 

1947. Гулик А. Г. Цивільно-правовий захист прав акціонерів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 
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процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Гулик Андрій Григорович ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-

0529 А] УДК 347.72.031-049.65 

1948. Даниленко Є. М. Цивільно-правове регулювання викупу акцій акціо-

нерним товариством в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Даниленко Євгеній Михайлович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ 

приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 150 пр. — [2015-1328 А] 

 УДК 347.725.034(477) 

1949. Демчук А. М. Договір зберігання на товарному складі (складського 

зберігання) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Демчук Антон Михайлович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 

2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (21 назва). — 150 пр. — [2015-0902 А] 

 УДК 347.759 

1950. Єлєазаров О. П. Правове регулювання безготівкових розрахунків в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Єлєазаров Олександр 

Петрович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-1817 А] УДК 347.734(477) 

1951. Книгін К. Г. Цивільно-правове регулювання договору надання послуг 

адвокатом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Книгін 

Костянтин Григорович ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — 

Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-1696 А] 

 УДК 347.75/.76:347.965 

1952. Конюшко К. В. Інституційний механізм розв'язання податкових спорів : 

(фінанс.-прав. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Конюшко 

Костянтин Володимирович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Київ. міжнар. 

ун-т]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. 

— [2015-1939 А] УДК 347.73:336.22](477) 

1953. Короп О. В. Організаційно-правові засади митного контролю після 

завершення пропуску та митного оформлення в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Короп Олексій Вікторович ; НАН України, Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 

100 пр. — [2014-6045 А] УДК 347.73(477) 

1954. Рязанова Н. І. Правовий режим службових об'єктів інтелектуальної 

власності, створених за рахунок державних коштів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Рязанова Наталія Іванівна ; Нац. акад. прав. наук 

України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, [НДІ інтелект. 

власності]. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 150 пр. — 

[2015-0071 А] УДК 347.77.023 
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1955. Сорвачов О. В. Охорона прав на промислові зразки в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Сорвачов Олександр 

Володимирович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2015-0261 А] УДК 347.772(477) 

1956. Шевченко А. Ю. Правове регулювання банківського нагляду в Україні 

та державах — членах Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Шевченко Андрій Юрійович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-1879 А] 

 УДК 347.734(4) 

1957. Шутова О. С. Правова природа територіальних податкових звільнень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Шутова Ольга Сергіївна ; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 

— 100 пр. — [2014-5951 А] УДК 347.73:336.226 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь доктора 

1958. Андрійцьо В. Д. Теоретичні засади доказування в цивільному судочинст-

ві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Андрійцьо 

Василь Дмитрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — 

Київ, 2014. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29. — 100 пр. — [2014-6281 А] 

 УДК 347.94(477) 

1959. Цірат Г. А. Правові засади та сучасні тенденції міжнародно-правової 

уніфікації міжнародного цивільного процесу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 

міжнар. приват. право" / Цірат Геннадій Артурович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — Київ, 2015. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—36. — 100 пр. — [2015-1030 А] 

 УДК 347.9:341.6]:340.137 

На ступінь кандидата 

1960. Апалькова І. С. Перегляд судових рішень Верховним Судом України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Апалькова Інна 

Сергіївна ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1523 А] 

 УДК 347.991(477) 

1961. Бурмак О. О. Забезпечення доказів у цивільному та нотаріальному про-

цесах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец. 12.00.03] 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Бурмак Оксана 

Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 21 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — [2015-0722 А] УДК 347.94 

1962. Ганкевич О. М. Судочинство у справах про визнання батьківства, ма-

теринства та його оспорювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Ганкевич Ольга Михайлівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. 
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права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 150 пр. — 

[2015-1926 А] УДК 347.91:347.63 

1963. Дацко Ю. С. Участь органів місцевого самоврядування в цивільному 

процесі для захисту прав, свобод та інтересів інших осіб : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Дацко Юлія Степанівна ; Нац. акад. прав. наук 

України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 150 пр. 

— [2015-0901 А] УДК 347.921:352 

1964. Журба І. О. Сторони у цивільному процесі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Журба Іванна Олександрівна ; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького, [Ін-т законодавства Верховної Ради України]. 

— Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-1176 А]

 УДК 347.921 

1965. Івасин О. Р. Судовий контроль в адміністративному судочинстві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Івасин Олександр Романович ; Держ. 

НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-0095 А] 

 УДК 347.998.85(477) 

1966. Ільїна Ю. П. Правові засади оскарження дій нотаріусів у цивільному 

процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Ільїна Юлія 

Павлівна ; Міжнар. гуманітар. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(26 назв). — 100 пр. — [2015-0096 А] 

 УДК 347.956/.958:347.961 

1967. Колотило О. О. Участь прокурора в провадженні у справах про адмі-

ністративні правопорушення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Колотило Олексій 

Онуфрійович ; Ген. Прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 120 пр. — [2015-0203 А] 

 УДК 347.963 

1968. Колотілова І. О. Законність та обґрунтованість рішень суду в цивіль-

ному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Колотілова Ілона Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 100 пр. — [2015-1421 А] 

 УДК 347.95 

1969. Кучер В. О. Прокурорський нагляд за розслідуванням економічних 

злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Кучер Вадим Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1064 А] 

 УДК 347.963-047.26:343.37 

1970. Михайлов О. М. Правовий статус інших учасників адміністративного 

судочинства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Михайлов 

Олександр Миколайович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1838 А] 
 УДК 347.998.85(477) 
1971. Павлійчук В. А. Захист прокурором прав неповнолітніх на працю та 

працевлаштування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Павлійчук Віктор 
Анатолійович ; Ген. Прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 
2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 120 пр. — [2015-1575 А] 

 УДК 347.963:342.734-053.67]-049.65 
1972. Панчишина О. О. Захист прокурором майнових прав дітей : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; 
прокуратура та адвокатура" / Панчишина Оксана Олександрівна ; Ген. Прокуратура 
України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 120 пр. — [2015-1576 А] УДК 347.963:347.2-053.2]-049.65 

1973. Попов О. І. Перегляд судових рішень у цивільних справах Верховним 
Судом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Попов 
Олександр Ігорович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2014. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1131 А] 

 УДК 347.958:347.991(477) 
1974. Савенко Д. Л. Верховенство права і законність в організації та діяль-

ності прокуратури України: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і 
права; історія політ. і прав. учень" / Савенко Дмитро Леонідович ; Нац. ун-т "Одес. 
юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2015-1861 А] УДК 347.963.021(477) 

1975. Сонюк О. В. Правовідносини у сфері адміністративного судочинства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. 
право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Сонюк Ольга Василівна ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. ун-т права]. — Київ, 2015. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 150 пр. — [2015-0260 А] 

 УДК 347.998.85 
1976. Тертишніков Р. В. Докази та доказування у цивільному судочинстві 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Тертишніков 
Роман Володимирович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. 
— Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-1153 А] 

 УДК 347.94(477) 
1977. Черемнов Д. В. Юридичні презумпції та фікції в цивільному процесі 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Черемнов 
Дмитро Вікторович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1223 А] УДК 347.946(477) 

349.2 Трудове право 

На ступінь доктора 

1978. Лагутіна І. В. Юридичний механізм забезпечення особистих немайнових 

трудових прав працівників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 
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наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Лагутіна Ірина Вікторівна ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 39 с. — Бібліогр.: с. 31—36. — 

100 пр. — [2015-1212 А] УДК 349.2 

На ступінь кандидата 

1979. Андрейчук Т. В. Юридичні гарантії реалізації трудових прав суддів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Андрейчук Тарас Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2014-

5968 А] УДК 349.2:347.962 

1980. Барський А. С. Правове регулювання професійного розвитку праців-

ників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Барський Артем Станіславович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Нац. акад. прав. наук України]. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1762 А] 

 УДК 349.2:331.108.4 

1981. Бойко В. Б. Правові засади судового захисту трудових прав працівників : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Бойко Віталій Борисович ; М-во внутр. справ України, 

Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-6162 А] УДК 349.2:347.9 

1982. Бутков І. М. Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця 

як суб'єкта трудових правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Бутков Ігор Миколайо-

вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—

15 (7 назв). — 100 пр. — [2015-1404 А] УДК 349.2:334.722-051 

1983. Вегера В. М. Встановлення розміру мінімальної заробітної плати як 

спосіб державного регулювання оплати праці в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / 

Вегера Володимир Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-1809 А] 

 УДК 349.232(477) 

1984. Гапон О. Є. Адаптація трудового законодавства України про час від-

починку до законодавства Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Гапон 

Оксана Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дніпропетров. держ. ун-т 

внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—

18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-1814 А] 

 УДК 349.235(477:4) 

1985. Ілларіонова С. І. Форми та способи захисту прав працівників в умовах 

ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Ілларіонова Світлана Ігорівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-0537 А] УДК 349.2:342.734 

1986. Каптар Г. Г. Пенсійне страхування у солідарній системі Україні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; 

право соц. забезп." / Каптар Ганна Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2053 А] УДК 349.22:364.35](477) 
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1987. Касмінін О. В. Особливості правового регулювання механізму захисту 

конституційних трудових прав працівників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Касмінін 

Олександр Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дніпропетров. 

держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Київ, 2015. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2015-2055 А] УДК 349.22(477) 

1988. Кузьменко Г. В. Принцип гуманізму в сучасному трудовому праві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Кузьменко Галина Валентинівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-0539 А] УДК 349.2:172.16 
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наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / 
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1998. Бориченко К. В. Соціальний захист сімей з дітьми за законодавством 
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121 
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100 пр. — [2015-2063 А] УДК 349.4(477)"16/17" 

2004. Машевська Л. А. Рішення суду в системі джерел аграрного права : авто-
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Обіюх Наталія Михайлівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 
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(13 назв). — 100 пр. — [2015-0732 А] УДК 349.6:628.1.033](477) 

2012. Піддубна Д. С. Правовий захист органічної продукції від генетично 

модифікованих організмів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2015-0617 А] 

 УДК 35.072.22(477) 
2020. Лазарєва Л. О. Становлення інституту омбудсмена в Україні в контексті 

зарубіжного досвіду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Лазарєва Леся Олександрівна ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. 
упр. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 150 пр. 
— [2015-1115 А] УДК 35.07(477):341.231.14 

2021. Летучий Д. М. Інтегрування стилів управління як засіб підвищення 
ефективності державної служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Летучий Дмитро Миколайович ; Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. — 
Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2014-
6055 А] УДК 35.08 

2022. Махиня Р. А. Механізми формування та реалізації публічного управ-
ління в містах-мегаполісах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Махиня Роман Анатолійович ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-6445 А] УДК 35.073.533 

2023. Наместнік В. В. Громадські організації як суб'єкти формування і 
реалізації державної екологічної політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Наместнік Вікторія 
Василівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2015. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-1981 А] 

 УДК 35.072:061.2]:502.14 
2024. Побережний В. В. Становлення запобігання і протидії корупції в органах 

виконавчої влади України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Побережний Володимир Володимиро-
вич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-6462 А] 

 УДК 35.08:343.35](477) 
2025. Примуш Р. Б. Інноваційне управління персоналом органів державної 

влади в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Примуш Роман Борисович ; Ін-т за-
конодавства Верховної Ради України. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13. 
— 100 пр. — [2015-0815 А] УДК 35.07:005.342](477) 

2026. Сидорова К. Г. Політико-психологічний вимір підготовки та перепідго-
товки державних службовців в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Сидорова Ксенія Ген-
надіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2014. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-6470 А] УДК 35.088.6(477) 
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2027. Сумська В. В. Інституціоналізація лобіювання в державному управлінні 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Сумська Вікторія Володимирівна ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2014. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2014-6195 А] 

 УДК 35.072.2:328.184](477) 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

2028. Банчук М. В. Державне управління інституційними змінами галузі 
охорони здоров'я в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Банчук Микола Васильович ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2014. — 36 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 29—34 (45 назв). — 100 пр. — [2014-6406 А] УДК 351.77(477) 

2029. Коваленко Т. Ю. Мезанізми державного управління у сфері санаторно-
курортного забезпечення дітей в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Коваленко Тетяна 
Юріївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2015. — 36 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (44 назви). — 100 пр. — [2015-1824 А] 

 УДК 351.84:614.215-053.2](477) 
2030. Купрійчук В. М. Гуманітарні чинники в розвитку українського державо-

творення (1917—1920 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Купрійчук Василь Михайло-
вич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2015. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 29—33 (48 назв). — 100 пр. — [2015-1446 А] 

 УДК 351.854:342.2](477)"1917/1920" 
2031. Мироненко М. Ю. Механізми державного регулювання соціально-еко-

номічного розвитку регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Мироненко Марк 
Юрійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2015. — 36 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (51 назва). — 100 пр. — [2015-1634 А] 

 УДК 351.82/.84:332.14 
2032. Романенко Є. О. Становлення та розвиток комунікативної політики 

держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Романенко Євген Олександрович ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 
(29 назв). — 100 пр. — [2015-0949 А] УДК 351:323.2.019.5]:659.2/.3 

2033. Садковий В. П. Уніфікація механізмів державного управління професій-
ною підготовкою кадрів цивільного захисту в Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 
Садковий Володимир Петрович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Нац. ун-т 
цивіл. захисту України]. — Миколаїв, 2014. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34 
(41 назва). — 100 пр. — [2014-5838 А] УДК 351.862.088.6(477) 

2034. Сіцінська М. В. Державне управління у сфері демократичного цивіль-
ного контролю над сектором безпеки і оборони України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 
Сіцінська Майя Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 
Київ, 2014. — 36 с. : іл. — Примірник деф.: відсутні 7, 8, 29, 30 с. — 100 пр. — [2014-
6389 А] УДК 351.74+351.86].078(477) 



   

 
125 

2035. Шульженко Л. Є. Теоретичні та прикладні засади формування системи 

економічної безпеки стратегічного альянсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / Шуль-

женко Лілія Євгенівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєро-

донецьк (Луган. обл.), 2015. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (58 назв). — 

100 пр. — [2015-0515 А] УДК 351.863:658.11 

На ступінь кандидата 

2036. Азарян А. А. Управління макропроцесами розвитку ринку нерухомості в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Азарян Артур Арменович ; Донец. держ. ун-т 

упр. — Донецьк, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. 

— [2014-5964 А] УДК 351.82:347.214.2](477) 

2037. Баранова Д. А. Інституційні засади розвитку фінансового контролю в 

системі державного управління України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Баранова Діна 

Анатоліївна ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-1362 А] УДК 351.72(477) 

2038. Бондарева Л. В. Забезпечення доступної і якісної медичної допомоги на 

базовому рівні: механізми державного регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бондарева 

Ліна Володимирівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України]. — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-0404 А] УДК 351.773 

2039. Вейдер Т. М. Державне регулювання інноваційного розвитку економіки 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Вейдер Тетяна Миколаївна ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-6164 А] 

 УДК 351.82:331.341.1](477) 

2040. Власов В. О. Організаційно-правові засади підвищення ефективності ме-

ханізму державного контролю за господарською діяльністю : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Власов Віталій Олександрович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2014. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2014-6417 А] 

 УДК 351.82 

2041. Гапанович Я. В. Механізми реалізації державної регуляторної політики 

у сфері зв'язку та інформатизації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Гапанович Ярослав Валерійо-

вич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — 

Одеса, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-

0845 А] УДК 351.82:[338.47+004 

2042. Гирик М. А. Інституціоналізація участі громадян у здійсненні держав-

ного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Гирик Максим Анатолійович ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-0724 А] УДК 351.751.073.1 

2043. Гнатенко А. І. Механізми державного стратегічного планування регіо-

нального розвитку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
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держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Гнатенко Аліна Ігорівна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2014-6331 А] 

 УДК 351:711.2](477) 

2044. Діденко О. Г. Формування і реалізація державної політики національно-

патріотичного виховання молоді в умовах соціокультурних трансформацій в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Діденко Олег Григорович ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-6341 А] УДК 351.851:316.422](477) 

2045. Жилка К. І. Розвиток механізму взаємодії з міжнародними організаціями 

у сфері державного управління охороною здоров'я дітей : автореф. дис. на здобуття 

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

Жилка Катерина Іванівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 

2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-6426 А] 

 УДК 351.77.072.3 

2046. Кацай І. О. Державне регулювання збалансованості природно-ресурс-

ного потенціалу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кацай Ігор Олександрович ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-0613 А] 

 УДК 351.82:332.122 

2047. Ковальова Д. В. Професійна соціалізація державних службовців органів 

виконавчої влади на регіональному рівні в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.03 "Держ. служба" / Ковальова Дарина 

Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. 

регіон. ін-т держ. упр. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(23 назви). — 150 пр. — [2015-1274 А] УДК 353.08(477) 

2048. Корнієнко С. К. Державна політика України у сфері соціального захисту 

дітей-інвалідів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Корнієнко Світлана Костянтинівна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-1974 А] 

 УДК 351.84-053.2-056.26(477) 

2049. Красівський Д. О. Механізм впровадження європейських стандартів 

політичного управління в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Красівський Денис 

Орестович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-0680 А] 

 УДК 351:321](477:4) 

2050. Кулик О. Г. Удосконалення механізмів державного регулювання роз-

витку аграрного підприємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кулик Олег 

Григорович ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-0730 А] УДК 351.823.1:631.11](477) 

2051. Мельник Я. В. Теоретичні та організаційні особливості модернізації 

управління сферою освіти: регіональний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 
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Мельник Яна Віталіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. 

регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-1340 А] УДК 351.851-048.35 
2052. Мохова Ю. Л. Механізми державного регулювання іпотечного кредиту-

вання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Мохова Юлія Леонідівна ; Донец. держ. ун-т 
упр. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. 
— [2014-6072 А] УДК 351.82:336.77](477) 

2053. Муркович Л. І. Розвиток форм безпосередньої участі територіальної 
громади у вирішенні питань місцевого значення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Муркович 
Людмила Іванівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. 
регіон. ін-т держ. упр. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2015-1124 А] УДК 352.075.1 

2054. Ніжніков М. Л. Удосконалення механізмів державного регулювання 
аграрного сектора України в умовах системної модернізації : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 
упр." / Ніжніков Михайло Леонідович ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2015. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-1293 А] 

 УДК 351.823.1(477) 
2055. Панченко В. В. Реалізація державної політики у сфері культури Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 
"Механізми держ. упр." / Панченко Валерій Валентинович ; Акад. муніцип. упр. — 
Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-1299 А] 

 УДК 351.85(477) 
2056. Пивавар І. В. Державне регулювання житлово-комунального обслугову-

вання населення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пивавар Ірина Володимирівна ; 
НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку, [Харків. нац. екон. ун-т 
ім. Семена Кузнеця]. — Харків, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2014-6087 А] УДК 351.82:332.8](477) 

2057. Подобєд Н. В. Державна політика у сфері вирішення соціальних проблем 
молоді в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. ; 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Подобєд Наталія Володимирівна ; Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-0711 А] 

 УДК 351.83:316.346.32-053.6](477) 
2058. Проців О. Р. Актуальність історичного досвіду Галичини кінця ХІХ — 

початку ХХ століття для державного регулювання мисливського господарства 
сучасної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Проців Олег Романович ; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України]. — Івано-Франківськ, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: 
с. 16—21 (58 назв). — 100 пр. — [2015-0354 А] 

 УДК 351.765(477)"189/191" 
2059. Ринковий Т. П. Технологізація інформаційно-аналітичної діяльності в 

державному управлінні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ринковий Тарас Петрович ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(24 назви). — 100 пр. — [2015-1860 А] УДК 351.078.3(477) 
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2060. Рудалєва Л. В. Державне регулювання банківської діяльності на 

фондовому ринку в умовах модернізації національної економіки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Рудалєва Леся Вікторівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. 

— Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-1583 А]
 УДК 351.82:336.71.057.7 

2061. Синячов О. П. Механізми державного регулювання доступу громадян 

до публічної інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Синячов Олександр Петрович ; Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-0717 А] УДК 351.073.533 

2062. Сирота О. А. Механізми державного управління інноваційно-інвести-

ційними процесами в умовах реформування відносин власності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 
упр." / Сирота Оксана Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. 

— Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1585 А]

 УДК 351.82:330.3 

2063. Сухина Ю. В. Механізми державного управління інноваційним роз-
витком зовнішньоекономічної діяльності регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Сухина 

Юлія Валеріївна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-6127 А] УДК 351.82:339.9:330.341.1 
2064. Тихонович В. В. Механізм державного управління в сфері економічного 

співробітництва з країнами Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Тихонович Віталій Воло-

димирович ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-0555 А] УДК 351.82:339.94](477:4) 
2065. Тодосова Г. І. Механізми державно-громадського управління загальною 

середньою освітою в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Тодосова Галина Іванівна ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-6394 А] УДК 351.85(477) 

2066. Третяк М. В. Механізми державного регулювання соціальної відпо-

відальності бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Третяк Михайло Володимирович ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 
2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1797 А] 

 УДК 351.82 

2067. Черба В. М. Механізми державного управління сферою культури в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Черба Віта Миколаївна ; Акад. муніцип. упр. — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-

0838 А] УДК 351.85(477) 

2068. Чорна Л. В. Формування і реалізація державної політики в сфері вищої 
освіти : (систем.-структур. підхід до вихов. роботи у ВНЗ України) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Чорна Людмила Володимирівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-6156 А] 

 УДК 351.851:378](477) 
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2069. Чувпило В. В. Механізми державного управління земельними ресурсами 
на місцевому рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Чувпило Вадим Вікторович ; Акад. 
муніцип. упр. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2015-0509 А] УДК 351.82:332.33](477) 

2070. Шандрик В. І. Комплексний механізм управління публічно-приватним 
партнерством на місцевому рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шандрик В'ячеслав Іванович ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — 
Одеса, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1228 А]
 УДК 352.072 

2071. Ярмистий М. В. Формування адміністративної компетентності держав-
них службовців і посадових осіб місцевого самоврядування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / 
Ярмистий Микола Васильович ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України, [Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2014-5955 А] УДК 352.08(477) 

355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні  
науки. Оборона. Збройні сили 

355/359(477) Збройні сили України 

На ступінь кандидата 

2072. Раджапакса Й. К. Обґрунтування рекомендацій щодо підвищення 
ефективності застосування сил (військ) Військово-Морських Сил під час виконання 
завдань захисту економічної діяльності держави на морі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. військ. наук : [спец.] 20.01.01 "Воєн. мистецтво" / Раджапакса 
Йошитха Канишка ; Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. — Київ, 
2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2014-6317 А] 

 УДК 355.321(477) 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення.  
Соціальний захист 

На ступінь доктора 

2073. Рудик В. К. Розвиток пенсійного страхування в Україні: теорія, методо-
логія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Рудик Володимир Касянович ; Нац. акад. аграр. 
наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2014. — 39 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (63 назви) та в тексті. — 150 пр. — [2014-6465 А] 

 УДК 364.35(477) 

На ступінь кандидата 

2074. Насібова О. В. Фінансовий механізм пенсійного забезпечення в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Насібова Ольга Вікторівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 
2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2015-0342 А]
 УДК 364.35:336](477) 
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2075. Пахода С. С. Формування системи недержавного пенсійного забезпечен-
ня в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Пахода Сергій Сергійович ; ПВНЗ "Європ. 
ун-т". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — 
[2015-1713 А] УДК 364.35:368.032](477) 

368 Страхування 

На ступінь кандидата 

2076. Кудак В. М. Стратегічне планування в системі забезпечення фінансово-
економічної безпеки страхових компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / Кудак 
Володимир Миколайович ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". — Київ, 2014. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2014-6359 А]
 УДК 368.02:[005.51:005.21 

2077. Лисенко В. С. Науково-методичні засади добровільного медичного 
страхування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Лисенко Варвара Сергіївна ; Нац. банк 
України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2014. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2014-
6361 А] УДК 368.9.06(477) 

2078. Мартиненко Л. М. Стратегічні орієнтири розвитку страхового ринку 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Мартиненко Людмила Миколаївна ; Донбас. держ. 
машинобудів. акад., [Донец. держ. ун-т упр.]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2015. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-0337 А] 

 УДК 368:005.21](477) 
2079. Ніколаєнко С. М. Організаційно-економічний механізм розвитку 

медичного страхування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ніколаєнко Сергій Миколайович ; 
Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Держ. установа "Ін-т економіки 
природокористування та сталого розвитку НАН України"]. — Київ, 2014. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-6451 А] УДК 368.9.06 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.01/.09 Теорія, принципи, методи і організація освіти 

На ступінь доктора 

2080. Богданець-Білоскаленко Н. І. Освітньо-культурна і педагогічна діяль-
ність Я. Ф. Чепіги в контексті історико-педагогічного процесу в Україні (кінець ХІХ 
— початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Богданець-Білоскаленко Наталія 
Іванівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Держ. закл. "Південноукр. нац. 
пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Умань (Черкас. обл.), 2015. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 28—33 (52 назви). — 100 пр. — [2015-0168 А] 

 УДК 37.01(477)"189/191"(092) 
2081. Калашник Л. С. Теорія і практика соціалізації дітей-сиріт у Китайській 

Народній Республіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Калашник Любов Сергіївна ; Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 
(39 назв). — 100 пр. — [2015-1493 А] УДК 37.013.42-058.862(510) 



   

 
131 

2082. Пелех Л. Р. Розвиток аксіологічної освіти в Польщі (друга половина 
ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Пелех Людмила Ро-
манівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. 
— Київ, 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—37 (26 назв). — 100 пр. — [2015-
0588 А] УДК 37.012:124.5](438)"195/201" 

2083. Сопівник І. В. Теорія і практика виховання моральної відповідальності 
сільської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Сопівник Ірина Віталіївна ; Східноукр. нац. 
ун-т ім. Володимира Даля, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. 
— Київ, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (44 назви). — 100 пр. — 
[2014-6119 А] УДК 37.015.31:17.022.1]-053.67(1-22) 

На ступінь кандидата 

2084. Бардінов А. В. Підготовка вихователя-гувернера в Україні (друга пол. 
ХІХ — поч. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бардінов Андрій Васильович ; Кіровоград. 
держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-
роленка]. — Кіровоград, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 145 пр. — 
[2014-6325 А] УДК 37.018.5(477)"185/191" 

2085. Борис У. З. Педагогічні ідеї та освітня діяльність Б. М. Ступарика 
(1940—2002 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Борис Уляна Зіновіївна ; Тернопіл. 
нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника"]. — Тернопіль, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. 
— [2015-1043 А] УДК 37.013(477)(092) 

2086. Брояковський О. В. Педагогічні погляди та науково-просвітницька 
діяльність В. Б. Антоновича (1834—1908 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.01.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Брояковський Олександр Вікторович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Винниченка. — Кіровоград, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2015-1888 А] УДК 37.014(477)(092) 

2087. Веремюк Л. Л. Педагогічні засади "школи дії" В. А. Лая в контексті 
європейської реформаторської педагогіки кінця ХІХ — початку ХХ століття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Веремюк Людмила Леонідівна ; Уман. держ. пед. 
ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2014-5983 А] 

 УДК 37(430)(091) 
2088. Герасимчук А. Ю. Етнопедагогічні традиції виховання дітей у родинах 

еліти Волині (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Герасимчук Анна Юріївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 
— Луцьк, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-
1611 А] УДК 37.018.1:39](477.82)"18/19" 

2089. Дзюбинська Х. А. Опіка і виховання дітей-сиріт у діяльності благодійних 
товариств Польщі (ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Дзюбинська Христина Анатоліївна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — 
Дрогобич (Львів. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2015-1645 А] УДК 37.018.3-058.862:[061.2:364-787.26](438)"18/19" 
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2090. Іванова С. М. Використання системи EPrints як засобу інформаційно-
комунікаційної підтримки наукової діяльності в галузі педагогічних наук : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-комунікац. 
технології в освіті" / Іванова Світлана Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 
інформ. технологій і засобів навчання. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — [2015-0249 А] УДК 37.012:004 

2091. Куценко Т. М. Організаційно-педагогічні умови ефективності держав-
ного контролю за діяльністю початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Куценко 
Тетяна Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Ін-т педагогіки 
НАПН України. — Черкаси, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). 
— 100 пр. — [2015-0858 А] УДК 37.014.55:373.3 

2092. Лещенко Е. В. Педагогічна діяльність М. О. Корфа в контексті розвитку 
земств Півдня України (друга половина ХІХ століття) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-
гогіки" / Лещенко Ельза Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Винниченка. — Кіровоград, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2015-0207 А] УДК 37(477.7)"185/189"(092) 

2093. Мишкарьова С. В. Освітньо-виховна діяльність православних братств у 
Західній Україні у міжвоєнний період (1921—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-
гогіки" / Мишкарьова Світлана Володимирівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана 
Франка, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Житомир, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2015-0693 А] 

 УДК 37.014.52:271.2](477.8)"1921/1939" 
2094. Мірошниченко В. Г. Монастирське виховання чернецтва IV—VI століть 

у вітчизняній гуманітарній думці (середина ХІХ—ХХ століття) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Мірошниченко Віталій Григорович ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-
роленка. — Полтава, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2015-0419 А] УДК 37.018.54:27-788](477)"18/19" 

2095. Підвальна Ю. В. Просвітницька діяльність та педагогічні погляди 
Олексія Олександровича Андрієвського (1845—1902) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-
гогіки" / Підвальна Юлія Василівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — 
Умань (Черкас. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2015-0997 А] УДК 37.012(477)(092) 

2096. Поліщук Р. В. Проблеми фізичного здоров'я як системоутворювального 
чинника формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ сто-
ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Поліщук Роман Володимирович ; Східноукр. нац. 
ун-т ім. Володимира Даля, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Київ, 
2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-0424 А] 

 УДК 37.012:613](477)"19"(092) 
2097. Постевка Г. І. Розвиток музичної освіти та виховання на Буковині у 

міжвоєнний період (1918—1940 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Постевка Георгій 
Ілліч ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. 
— Хмельницький, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — 
[2015-0543 А] УДК 37.016:78](477.85)"1918/1940" 
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2098. Почуєва О. О. Управління презентаційною діяльністю загальноосвітніх 

навчальних закладів регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Почуєва Ольга Олексіївна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". — Київ, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2014-6463 А] 

 УДК 37.014 

2099. Приходько Г. В. Соціостатеве виховання дітей в українській селянській 

родині ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Приходько Ганна 

Василівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-6097 А] 

 УДК 37.013.42:613.88](477-22)"18/19" 

2100. Ревіна Д. О. Теорія і практика навчання іноземних мов у жіночих 

закладах освіти України (ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-

гогіки" / Ревіна Дар'я Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 

Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-0113 А]

 УДК 37.016:81'243]-055.2(477)"18/19" 

2101. Резніченко І. Г. Педагогічно-просвітницька діяльність Олександра Русо-

ва (1847—1915 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Резніченко Ірина Геннадіївна ; Уман. 

держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-0356 А] 

 УДК 37(477)(092) 

2102. Світлична С. Ю. Освітньо-виховна діяльність недільних шкіл у Великій 

Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 

"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Світлична Світлана Юріївна ; Держ. закл. 

"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 

(6 назв). — 100 пр. — [2014-6112 А] УДК 37.018.53.091.2(410) 

2103. Сін Чжефу. Педагогічна підтримка адаптації іноземних студентів до на-

вчання у вищих навчальних закладах України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Сін Чжефу ; Держ. закл. 

"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-0387 А] 

 УДК 37.013.42:378.06-057.87-054.6 

2104. Скавронська О. М. Організація соціально-педагогічної діяльності з не-

повнолітніми правопорушниками на Харківщині (І половина ХХ ст.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Скавронська Ольга Михайлівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-

1738 А] УДК 37.013.42:343.91-053.6](477.54)"19" 

2105. Снігова С. М. Економічний механізм управління якісною складовою вищої 

освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Снігова Сніжана Миколаївна ; Донец. держ. ун-т 

упр., [Донец. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-6472 А] УДК 37.014.54 

2106. Соляник М. Г. Технології соціально-педагогічної підтримки сімей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Соляник Марина Геннадіївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (26 назв). — 100 пр. — [2015-1739 А] 
 УДК 37.013.42:[364.62:316.362 
2107. Томенко М. Г. Ідеї української народної педагогіки у творчій спадщині 

Ф. К. Вовка (1847—1918 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Томенко Марина 
Григорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Черкас. 
нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2015-0141 А] УДК 37.01(477)(091) 

2108. Халімон Н. М. Педагогічна і науково-методична діяльність Л. П. Депо-
лович (1869—1943 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Халімон Наталія Мико-
лаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. 
освіти ім. К. Д. Ушинського]. — Київ, 2014. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19 (10 назв). — 
100 пр. — [2014-6277 А] УДК 37(477)(092) 

2109. Шугалій Н. Є. Науково-педагогічна спадщина Ніколая Фредеріка Се-
веріна Ґрундтвіга в контексті розвитку освіти Данії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Шугалій Наталія Євгеніївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Ніжин. 
держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — Черкаси, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2015-1359 А] УДК 37.013(489)(092) 

37.09 Організація навчання та виховання 

На ступінь кандидата 

2110. Захарова О. В. Краєзнавчий туризм в педагогічній системі польського 
вченого Казимира Денека : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Захарова Оксана Віталіївна ; 
Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2015. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-0669 А] 

 УДК 37.091.4:908](438)(092) 
2111. Левківська К. В. Ціннісні засади діяльності інноваційних загальноосвіт-

ніх навчальних закладів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Левківська Кристина 
Валеріївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2015. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1499 А] 

 УДК 37.091:005.342](477) 
2112. Міленіна Г. С. Педагогічні ідеї Софії Русової та Марії Монтессорі: 

порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Міленіна Галина Сергіївна ; 
Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Миколаїв. нац. ун-т 
ім. В. О. Сухомлинського]. — Кіровоград, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2015-0989 А] УДК 37.091.4 

2113. Нестеренко А. А. Формування професійної готовності у майбутніх 
фахівців пожежної безпеки до профілактичної роботи у процесі вивчення фахових 
дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
"Теорія і методика проф. освіти" / Нестеренко Артем Анатолійович ; Чернігів. нац. 
пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2014-6076 А] УДК 37.091.12:614.84-051 
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2114. Перепадя Д. О. Педагогічна підтримка обдарованих дітей у Китаї : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка 

та історія педагогіки" / Перепадя Дар'я Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля, [Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Київ, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-1508 А] УДК 37.091.212.3(510) 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь кандидата 

2115. Безушко С. В. Ґендерне виховання учнів основної школи у позакласній 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 

"Теорія і методика виховання" / Безушко Світлана Володимирівна ; Уман. держ. пед. 

ун-т ім. Павла Тичини, [Херсон. держ. ун-т]. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-5975 А] 

 УДК 373.013:159.922.1 

2116. Дишлева І. М. Дидактичні умови використання здоров'язбережувальних 

технологій у процесі навчання природничих предметів учнів основної школи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія 

навчання" / Дишлева Ірина Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

педагогіки. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-0023 А] УДК 373.016:5 

2117. Костюк Ю. С. Методика диференційованого навчання фізичних вправ 

учнів основної малокомплектної школи засобами баскетболу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Костюк Юлія Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2015-1497 А] 

 УДК 373.3/.5.016:796.323.2 

2118. Мелещенко А. А. Єврейське шкільництво у структурі освіти Волині 

(кінець XVIII — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Мелещенко Алла 

Анатоліївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1501 А] 

 УДК 373.3/.5(477.82=411.16)"17/19" 

2119. Ревуцька С. А. Духовно-моральне виховання школярів у реформатор-

ській педагогіці Німеччини (70-ті рр. ХІХ ст. — початок 30-х рр. ХХ ст.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 

історія педагогіки" / Ревуцька Світлана Анатоліївна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. 

акад., [ПВНЗ "Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука"]. — 

Хмельницький, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-

1455 А] УДК 373.3/.5.015.31:17.022.1](430)"187/193" 

2120. Стемковська Я. Є. Розвиток організаційної культури вчителів у системі 

науково-методичної роботи школи художньо-естетичного профілю : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. 

освітою" / Стемковська Ярослава Євгенівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького, [Ін-т педагогіки НАПН України]. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-6123 А] 

 УДК 373.091.12:75 

2121. Терновець О. М. Професійна діяльність соціального педагога загаль-

ноосвітньої школи з профілактики соціального сирітства : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Терновець Олеся 

Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка"]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-6129 А] 

 УДК 373.091.12:364-051 

2122. Чаговець Б. М. Формування готовності учителів до евристичного на-

вчання учнів у системі методичної роботи ліцею : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Чаговець 

Борис Миколайович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2015-1677 А]

 УДК 373.019.12 

2123. Ярош Н. В. Розвиток суспільствознавчої освіти у школах України 

(кінець 50—80-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ярош Наталія Во-

лодимирівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, [Сум. держ. пед. ун-т 

ім. А. С. Макаренка]. — Полтава, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-1600 А] УДК 373.3/.5.016:3](477)"195/198" 

373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь кандидата 

2124. Гончар Н. П. Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів до використання інтерактивних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Гончар Наталія Петрівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцю-

бинського, [ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України]. — 

Вінниця, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2015-0897 А] УДК 373.2.011.3-051:004 

2125. Розгон В. В. Вплив педагогічної преси на розвиток суспільного до-

шкільного виховання в Україні (кінець ХІХ — 90-ті роки ХХ століття) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 

історія педагогіки" / Розгон Вікторія Вікторівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., 

[Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Хмельницький, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-0547 А] 

 УДК 373.2:070.11](477)"18/19" 

2126. Смірнова Я. В. Розвиток професійної рефлексії вихователя дошкільного 

навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Смірнова Яна Василівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", [Держ. закл. 

"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2014. — 18 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2014-6117 А] 

 УДК 373.2.011.3-051:37.046-021.68 

2127. Чала А. Г. Управління розвитком мовленнєво-комунікативної культури 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / 

Чала Анна Геннадіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Комун. закл. 

"Харків. гуманітар.-пед. акад." Харків. облради]. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-6148 А] 

 УДК 373.2.091.12:81'271 
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373.3 Початкова школа 

На ступінь кандидата 

2128. Артемьєва І. С. Професійна діяльність вчителя початкової школи з 

формування позитивного ставлення першокласників до навчання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Артемьєва Інна Сергіївна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 

[Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Чернігів, 2015. 

— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2015-2001 А] 

 УДК 373.3.091.12 

2129. Баранова А. М. Проблема формування інтересу до навчання в учнів 

початкової школи (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Баранова Анастасія Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Луган. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-1684 А] УДК 373.3.015.3:005.32]"19" 

2130. Бернацька О. Б. Виховання вчинкової самостійності учнів 9—12 років 

інтернатних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Бернацька Ольга Борисівна ; Ін-т 

проблем виховання НАПН України. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (29 назв). — 100 пр. — [2015-1001 А] 

 УДК 373.3/.5.015.31:159.947]:37.018.32: 

2131. Борисенко І. В. Теорія і практика моделювання змісту початкової освіти 

Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Борисенко Ірина Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

педагогіки. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2015-0561 А] УДК 373.3.02(410) 

2132. Величко Н. А. Естетичне виховання молодших школярів у загаль-

ноосвітній школі Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Величко Наталія 

Андріївна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2015-1608 А] 

 УДК 373.3.015.31:7](410) 

2133. Владимирова А. Л. Естетичне виховання учнів засобами національного 

пісенного фольклору в навчально-виховному процесі початкової школи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Владимирова Алла Леонідівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сково-

роди, [Херсон. держ. ун-т]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(36 назв). — 100 пр. — [2015-0121 А] УДК 373.3.015.31:7:398.8 

2134. Власюк Ж. І. Виховання почуття справедливості у молодших школярів в 

позаурочній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Власюк Жанна Іванівна ; Ін-т 

проблем виховання НАПН України. — Київ, 2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1768 А] 

 УДК 373.3.015.31:17.022.1 

2135. Горват М. В. Виховання толерантності у молодших школярів в умовах 

інтерактивного педагогічного спілкування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Горват Маріанна 
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Василівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2014. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-6001 А] 
 УДК 373.3.015.31:316.647.5 
2136. Медведєв О. А. Адаптація учнів перших класів з підвищеною емоційною 

чутливістю до навчально-виховного середовища загальноосвітньої школи : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика 
виховання" / Медведєв Олег Анатолійович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, 
[ВНЗ "Ун-т сучас. знань"]. — Умань (Черкас. обл.), 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-0130 А] УДК 373.3.062 

2137. Морарь О. І. Стимулювання молодших підлітків до самовдосконалення 
в позаурочній пізнавальній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Морарь Олена Ігорівна ; Харків. нац. 
пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2014-6447 А] УДК 373.3.091.322 

2138. Нечипоренко К. П. Розвиток інтелектуально-творчих умінь учнів у 
початкових школах України другої половини ХХ — початку ХХІ століття : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 
історія педагогіки" / Нечипоренко Катерина Петрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса 
Грінченка. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2015-0056 А] УДК 373.3.015.31(477)"195/200" 

2139. Радієвська А. А. Педагогічні умови розвитку творчих здібностей учнів 
молодших класів у ліцеї мистецтв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Радієвська Антоніна Ана-
толіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-0355 А] 

 УДК 373.3.015.31:7 
2140. Терпелюк В. В. Соціально-педагогічна профілактика віктимної по-

ведінки підлітків — учнів загальноосвітніх шкіл : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Терпелюк Володимир 
Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 
100 пр. — [2015-1743 А] УДК 373.3/.5.013.42:316.624 

2141. Чорна В. В. Розвиток сенсорного виховання учнів початкової школи в 
Україні у ХХ столітті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Чорна Вікторія Володи-
мирівна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Бердян. держ. пед. 
ун-т]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). 
— 100 пр. — [2014-6155 А] УДК 373.3.015.31 

2142. Шинкаренко В. В. Дидактичні умови формування етно-художньої 
культури молодших школярів засобами музики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Шинкаренко В'ячеслав 
В'ячеславович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Держ. ВНЗ 
"Криворіз. нац. ун-т"]. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(21 назва). — 100 пр. — [2014-6158 А] УДК 373.3.015.31:78.01 

373.5 Середні школи 

На ступінь доктора 

2143. Кучеренко І. А. Теоретичні і методичні засади сучасного уроку україн-

ської мови в основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 
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[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кучеренко Ірина Анатоліївна ; 

Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2015. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 

(58 назв). — 100 пр. — [2015-2064 А] УДК 373.5.016:811.161.2 

2144. Олексін Ю. П. Методична система диференційованого навчання історії 

у старшій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Олексін Юрій Петрович ; Ін-т педагогіки 

НАПН України. — Київ, 2015. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—39 (22 назви). 

— 100 пр. — [2015-0220 А] УДК 373.5.091.26:94 

2145. Пастовенський О. В. Громадсько-державне управління загальною се-

редньою освітою в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Пастовенський Олександр 

Вікторович ; Нац. акад. пед. наук України, ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти", [Ін-т 

педагогіки]. — Київ, 2015. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—40 (48 назв). — 100 пр. — 

[2015-0063 А] УДК 373.5.014 

2146. Слесик К. М. Система формування етичної культури учнів основної 

школи у процесі навчання гуманітарних предметів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Слесик Катерина 

Митрофанівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (64 назви). — 100 пр. — [2014-6390 А] 

 УДК 373.5.015.31:17 

2147. Терно С. О. Методика розвитку критичного мислення старшокласників у 

процесі навчання історії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Терно Сергій Олександрович ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Київ, 2015. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (98 назв). — 100 пр. — [2015-0554 А] 

 УДК 373.5.016:94 

На ступінь кандидата 

2148. Абжалов Р. Р. Розвиток знань старшокласників про хімічні елементи на 

факультативних заняттях міжпредметного спрямування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Абжалов Роман Рашидович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Сум. 

держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2015-0881 А] УДК 373.5.091.322:546 

2149. Базелюк О. В. Поліхудожнє виховання старших підлітків мультимедій-

ними засобами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Базелюк Олександр Васильович ; Ін-т 

проблем виховання НАПН України. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-0003 А] 

 УДК 373.5.015.31:7]:004.032.6 

2150. Бак В. Ф. Формування біоетичних знань старшокласників у процесі про-

фільного навчання біології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бак Вікторія Федорівна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гна-

тюка]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 

[2015-0523 А] УДК 373.5.016:57 

2151. Балабуст Н. Ю. Підготовка педагогічних кадрів для шкільної освіти в 

Подільській губернії (1864—1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Балабуст Надія 
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Юріївна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана 

Огієнка]. — Хмельницький, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 

— [2014-6404 А] УДК 373.5(477.43/.44)"1864/1917" 

2152. Балаховська Ю. М. Розвиток методики літератури в педагогічній 

спадщині О. Р. Мазуркевича (1913—1995 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ба-

лаховська Юлія Михайлівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-0842 А] УДК 373.5.016:821.161.2.09](477)(092) 

2153. Бойко Я. А. Формування екологічної культури учнів старших класів в 

сучасній середній школі США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Бойко Яків Анатолійович ; 

Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2015. — 18 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-0765 А] 

 УДК 373.5.015.31:502](73) 

2154. Булгакова В. Г. Навчально-виховний зміст підручників з іноземної мови 

для учнів 5—7 класів загальноосвітніх навчальних закладів (1946—1961 роки) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Булгакова Вікторія Георгіївна ; Уман. держ. пед. 

ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-0293 А] 

 УДК 373.5.091.64:81'243](477)"1946/1961" 

2155. Василенко І. О. Формування пізнавального інтересу учнів основної 

школи в умовах позаурочної роботи з математики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Василенко 

Ірина Олександрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 

2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-1248 А]

 УДК 373.5.015.31:51 

2156. Васкан І. Г. Розвиток рухової активності підлітків у позаурочній 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Васкан Іван Георгійович ; Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 

— 100 пр. — [2015-0650 А] УДК 373.5.091.322:796.011.3 

2157. Волошин С. М. Духовно-моральне виховання старшокласників-вихован-

ців інтернатних закладів засобами української етнопедагогіки : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 

Волошин Світлана Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, 

[Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-0454 А] 

 УДК 373.5.015.31:17.022.1]:37.018.32]]:39(=161.2) 

2158. Гончарова Н. О. Диференційований підхід до розроблення і використан-

ня дидактичних матеріалів у процесі навчання географії в основній школі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Гончарова Наталія Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

педагогіки. — Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-6167 А] УДК 373.5.016:91 

2159. Гривко А. В. Формування комунікативних умінь учнів 5—6 класів 

засобами мови підручників із математики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гривко Антоніна 

Вікторівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-0803 А] 

 УДК 373.5.016:811.161.2]:[37.091.64:51 

2160. Дігтяр Н. М. Формування художнього досвіду учнів основної школи 

засобами народної картини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Дігтяр Наталія Миколаївна ; Ін-т 

проблем виховання НАПН України, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — 

Київ, 2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-

0408 А] УДК 373.5.015.31:7.011.26 

2161. Драновська С. В. Розвиток змісту навчання історії України в загаль-

ноосвітніх школах 60—90-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Драновська Світла-

на Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки, [Сум. держ. пед. ун-т 

ім. А. С. Макаренка]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2015-1931 А] УДК 373.5.016:94(477)]"1960/1990" 

2162. Дука Т. М. Історико-краєзнавча діяльність піонерської організації Ук-

раїни (60-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Дука Тетяна Миколаївна ; 

Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2015. — 20, [1] с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1005 А] 

 УДК 373.5.035:9]:329.78]](477)"196" 

2163. Заболотна М. І. Методика навчання аудіювання англомовних публі-

цистичних текстів старшокласників в умовах профільного навчання : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Заболотна Марина Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

філології. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 

— 100 пр. — [2015-0534 А] УДК 373.5.016:811.111 

2164. Зінченко В. М. Методика формування мовно-мовленнєвих компетент-

ностей на засадах системного підходу учнів старших класів гімназії : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Зінченко Вікторія Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Держ. 

ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-0197 А] УДК 373.5.016:811.161.2 

2165. Ідрісова Н. О. Формування здорового способу життя в учнів середньої 

загальноосвітньої школи (кінець ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Ідрісова Наталія Олександрівна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-1180 А] УДК 373.5.015.311:613]"19/20" 

2166. Іонова І. М. Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у 

процесі навчальної проектної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Іонова Ірина Миколаївна ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. 

— Харків, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-

0200 А] УДК 373.5.015.311 

2167. Косянчук С. В. Формування у старшокласників ціннісно-смислових 

орієнтацій у процесі навчання предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / 

Косянчук Сергій Володимирович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — 

Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (33 назви). — 100 пр. — [2015-

0038 А] УДК 373.5.016 

2168. Краснова Н. М. Формування світовідображення в учнів 5—7 класів 

спеціалізованих загальноосвітніх шкіл художнього профілю у процесі образотворчої 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 

"Теорія і методика виховання" / Краснова Наталія Миколаївна ; Ін-т проблем 

виховання НАПН України. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-0326 А] УДК 373.5.015.31:75 

2169. Латишева Т. В. Формування творчої активності учнів 5—7 класів на 

уроках музичного мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Латишева Тамара Воло-

димирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2015-1975 А] 

 УДК 373.5.016:78 

2170. Лопатинська І. С. Педагогічні умови підготовки вчителів гімназії до 

створення емоційно сприятливого середовища в учнівському колективі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Лопатинська Ірина Сергіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького. — Черкаси, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-1706 А] УДК 373.5.019.12 

2171. Могильний Ф. В. Педагогічний контроль фізичного розвитку учнів 

основної школи на уроках фізичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Могильний 

Федір Віталійович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-0810 А] 

 УДК 373.5.016:796]-047.64 

2172. Омельчук О. В. Методика профільного навчання старшокласників 

художнього оброблення матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Омельчук Олександр 

Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-1127 А] УДК 373.5.016:745.5 

2173. Пишко О. Л. Компетентнісно орієнтована методика навчання право-

знавства учнів дев'ятих класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Пишко Олена Леонідівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1195 А] УДК 373.5.016:34 

2174. Проць Р. О. Етнопедагогічні засади військово-патріотичного виховання 

молоді засобами фізичної культури і спорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Проць Роман 

Омелянович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. 

— [2015-0425 А] УДК 373.5.035:[355.01+172.15 

2175. Риженко М. В. Педагогічна підтримка розвитку лідерського потенціалу 

старших підлітків у колективній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Риженко Марина 
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Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5821 А] 

 УДК 373.5.035:316.46 

2176. Сарієнко В. В. Розвиток творчої пізнавальної діяльності старшоклас-

ників у процесі навчання предметів природничо-математичного циклу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / 

Сарієнко Володимир Владиславович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 

[Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-0118 А] 

 УДК 373.5.016:5 

2177. Стадник С. С. Формування в учнів основної школи творчої ініціативи у 

процесі навчання українського писанкового розпису : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Стадник 

Світлана Степанівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1346 А] 

 УДК 373.5.015.31:745 

2178. Топузова А. В. Діяльність Українського географічного товариства в 

галузі шкільної географічної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Топузова Алла 

Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — Київ, 2014. — 19 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-6199 А] 

 УДК 373.5.016:91]:061.23](477) 

2179. Тросюк С. Д. Формування предметної компетентності з географії 

України в учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Тросюк Світлана Дмитрівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-6200 А] 

 УДК 373.5.016:911477) 

2180. Чепіга І. В. Виховання громадянськості старших підлітків у шкільних 

об'єднаннях за інтересами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Чепіга Ігор Віталійович ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Київ, 2014. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-6151 А] 

 УДК 373.5.091.2 

2181. Чжоу Мін. Формування інтересу старшокласників до європейського 

класичного мистецтва у процесі музично-драматичної діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика на-

вчання" / Чжоу Мін ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. "Півден-

ноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1225 А] 

 УДК 373.5.015.31:[78+792 

2182. Чиханцова О. А. Психологічна готовність старшокласників до оволо-

діння іноземними мовами у вищому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття 

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

цова Олена Анатоліївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського", [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — Одеса, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-5931 А] 

 УДК 373.5.013.77:81'243 
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374 Позашкільна освіта й підготовка. Подальша  

освіта. Самоосвіта 

На ступінь кандидата 

2183. Богів Е. І. Становлення і розвиток народних університетів у Німеччині 

(друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Богів Евеліна Іванівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. — Хмельницький, 2015. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1403 А] 

 УДК 374.72(430)"19/20" 

2184. Дем'яненко В. Б. Методика організації фізико-математичної дослід-

ницької діяльності учнів Малої академії наук України з використанням мережних 

електронних майданчиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Дем'яненко Валентина Борисівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т інформ. технологій і засобів навчання 

Нац. акад. пед. наук України]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(26 назв). — 100 пр. — [2015-0457 А] УДК 374:001.32]-053.6:[51+53 

2185. Сергеєва О. С. Пріоритетні тенденції розвитку освіти дорослих в освіт-

ній політиці Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Сергеєва Ольга 

Степанівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-6270 А] УДК 374.7:061.1ЄС 

2186. Спірідонова В. О. Педагогічні умови застосування інтерактивних 

технологій у післядипломній підготовці офіцерів тактичного рівня Збройних Сил 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Спірідонова Вікторія Олександрівна ; Держ. 

прикордон. служба України, Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Бог-

дана Хмельницького, [Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України]. — Хмельницький, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 120 пр. — [2015-0397 А]

 УДК 374.7:355.231](477) 

376 Освіта, навчання, підготовка особливих груп  

осіб. Спеціальні школи 

На ступінь доктора 

2187. Кузава І. Б. Теоретичні та методичні засади інклюзивної освіти до-

шкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Кузава 

Ірина Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 40 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 33—37 (48 назв). — 100 пр. — [2015-0126 А] 

 УДК 376.04-056.36-053.4 

На ступінь кандидата 

2188. Бєсєда В. В. Диференційований підхід до корекції порушень опорно-

рухового апарату у дітей 3—6 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Бєсєда Володимир Вікторович ; 

Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2015. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (45 назв). — 100 пр. — [2015-1363 А] 

 УДК 376-056.29-053.4 
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2189. Глазунова С. С. Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей 

дошкільного віку з кохлеарними імплантами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Глазунова Світлана 

Станіславівна ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5994 А] 

 УДК 376.015.3-056.263 

2190. Мозолюк-Коновалова О. М. Педагогічні умови формування основ 

образотворчої діяльності у дошкільників із синдромом Дауна : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / 

Мозолюк-Коновалова Олена Миколаївна ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-

6188 А] УДК 376.016:74]-056.36 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь кандидата 

2191. Базарова К. В. Формування культури ділових відносин молодших 

спеціалістів-товарознавців у навчально-виховному процесі коледжу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Базарова Катерина Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. 

освіти, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 130 пр. — [2015-1243 А] УДК 377.015.31:339 

2192. Бишовець І. О. Виклики часу і реформування професійно-технічної 

освіти Радянської України 1943—1959 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Бишовець Інна Олександрівна ; 

Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — 

Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). 

— 100 пр. — [2015-0083 А] УДК 377(477)"1943/1959" 

2193. Гомозова Т. В. Формування естетичного ставлення до етномузичних 

цінностей у студентів педагогічного коледжу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Гомозова 

Тетяна Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Херсон. нац. техн. ун-т]. 

— Харків, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-

0185 А] УДК 377.8.015.31:111.852 

2194. Гуменний О. Д. Розвиток інформаційної культури керівників профе-

сійно-технічних навчальних закладів у міжкурсовий період : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Гуменний Олександр Дмитрович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-

техн. освіти. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 

100 пр. — [2014-6169 А] УДК 377.091.113:[005.336.4:004 

2195. Духовний Л. Ф. Формування культури здоров'я в майбутніх електро-

зварювальників у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Духовний 

Лев Фішелевич ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. — Київ, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (36 назв). — 100 пр. — [2015-1102 А] 

 УДК 377.016:796.011.1 

2196. Ковтун Т. І. Педагогічні умови інтелектуального розвитку студентів 

агротехнічних коледжів у процесі гуманітарної підготовки : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
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Ковтун Таміла Іванівна ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-0675 А] УДК 377.3.015.311:63 

2197. Луговська Е. М. Педагогічні умови формування фахової компетентності 

майбутніх техніків-механіків в агротехнічних коледжах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Луговська Еліна Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. 

— Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-

6059 А] УДК 377.36:62 
2198. Мартиненко С. А. Формування фахової компетентності майбутніх тех-

ніків-механіків у процесі вивчення дисциплін фізико-математичного циклу в авіацій-

ному коледжі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мартиненко Світлана Андріївна ; Держ. 

ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". — Слов'янськ (Донец. обл.), 2014. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-6064 А] 

 УДК 377.36:51]:53 

2199. Пономарьова В. В. Формування професійних інтересів учнів вищих про-

фесійно-технічних навчальних закладів поліграфічної галузі в процесі виробничої 
практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Пономарьова Вікторія Володимирівна ; Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-1791 А] 

 УДК 377.36.091.33-027.22:655 
2200. Радзівіл Т. А. Підготовка студентів педагогічного коледжу до навчання 

музики молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Радзівіл Тетяна Анато-

ліївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2015. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-1012 А] 

 УДК 377.8.147:[373.3.016:78 

2201. Романенко Л. В. Формування професійного інтересу майбутніх кваліфі-

кованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах аграрного про-
філю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Романенко Людмила Віталіївна ; Глухів. нац. пед. 

ун-т ім. Олександра Довженка, [Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України]. — Глухів 

(Сум. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 120 пр. — [2015-

1951 А] УДК 377.3.015.3:63 
2202. Терлецька У. І. Розвиток сільськогосподарської освіти в Чернігівській 

губернії (середина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Терлецька Уляна Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Чернігів. 
нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2015-0136 А] УДК 377+378]:63(477.51)"185/191" 

2203. Уманець В. О. Формування базових професійних компетенцій майбутніх 

кваліфікованих робітників з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних 

машин у фаховій підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Уманець Володимир Олек-

сандрович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2015. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 120 пр. — [2015-1075 А] 

 УДК 377.3.016:004.2 
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2204. Шетеля Н. І. Соціально-психологічні чинники міжособистісних сто-

сунків у педагогічному колективі коледжу культури й мистецтв : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психо-

логія соц. роботи" / Шетеля Наталія Ігорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(8 назв). — 100 пр. — [2015-0154 А] УДК 377.091.12:316.454.5 

378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

2205. Будник О. Б. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки май-

бутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Будник Олена Богданівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т 

проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України]. — Житомир, 2015. — 42 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (62 назви). — 100 пр. — [2015-0648 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3.013.42 

2206. Вовк М. П. Теорія і практика вивчення фольклористики у класичних 

університетах України (друга половина ХІХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Вовк Мирослава Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. 

освіти і освіти дорослих. — Київ, 2014. — 42 с. — Бібліогр.: с. 33—39 (62 назви). — 

100 пр. — [2014-5986 А] УДК 378.147:398](477)"18/20" 

2207. Глазунова О. Г. Теоретико-методичні засади проектування та застосу-

вання системи електронного навчання майбутніх фахівців з інформаційних техно-

логій в університетах аграрного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-комунікац. технології в освіті" / Глазунова 

Олена Григорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів 

навчання. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (60 назв). — 

100 пр. — [2015-0246 А] УДК 378.147:63]:004 

2208. Дудорова Л. Ю. Теоретичні і методичні основи формування готовності 

майбутніх учителів до організації шкільного туризму : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Дудорова Людмила Юріївна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Ін-т вищ. 

освіти Нац. акад. пед. наук України]. — Чернігів, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 33—37 (39 назв). — 100 пр. — [2014-6013 А] УДК 378.011.3-051 

2209. Зварич І. М. Теоретичні і методичні засади оцінювання професійної 

діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (друга половина ХХ — 

початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Зварич Ірина Миколаївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 

2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (45 назв). — 100 пр. — [2014-6250 А] 

 УДК 378.091.321-047.44(73)"19/20" 

2210. Каньковський І. Є. Система професійної підготовки майбутнього ін-

женера-педагога автотранспортного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кань-

ковський Ігор Євгенійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти 

дорослих. — Київ, 2014. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 38—41 (33 назви). — 100 пр. — 

[2014-6345 А] УДК 378.011.3-051:629.3 
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2211. Колесниченко Н. Ю. Теоретичні і методичні засади професійної під-

готовки бакалаврів романо-германської філології в системі університетської освіти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Колесниченко Наталя Юріївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Бог-

дана Хмельницького, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Черкаси, 2015. — 40 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 30—36 (61 назва). — 100 пр. — [2015-1275 А] 

 УДК 378.147:811.11/.13 

2212. Колумбет О. М. Методика розвитку координаційних якостей студенток 

вищих педагогічних навчальних закладів у процесі фізичного виховання : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Колумбет Олександр Миколайович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шев-

ченка. — Чернігів, 2015. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—35 (37 назв). — 100 пр. — 

[2015-0678 А] УДК 378.016:796.012.26 

2213. Кульбашна Я. А. Теоретичні й методичні основи формування про-

фесійної компетентності майбутніх фахівців із стоматології : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Кульбашна Ярослава Аркадіївна ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук 

України, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, М-во охорони здоров'я України]. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (42 назви). — 100 пр. — [2015-0983 А]

 УДК 378.147:616.31-051 

2214. Кучерявий А. О. Теорія і технологія управління самостійною навчаль-

ною діяльністю студентів юридичних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" ; 

13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Кучерявий Андрій Олександрович ; 

Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Донец. нац. ун-т]. — Черкаси, 2015. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (45 назв). — 100 пр. — [2015-1702 А] 

 УДК 378.091.322:34 

2215. Лазарєва Т. А. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх 

інженерів-технологів харчової галузі до творчої професійної діяльності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Лазарєва Тетяна Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

проф.-техн. освіти, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—36 (70 назв). — 100 пр. — [2015-0328 А] 

 УДК 378.147:663/664 

2216. Плачинда Т. С. Теоретичні і методичні засади забезпечення якості про-

фесійної підготовки курсантів льотних навчальних закладів в умовах євроінтеграції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Плачинда Тетяна Степанівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького. — Черкаси, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(53 назви). — 100 пр. — [2015-1302 А] УДК 378.014.6:629.7.072 

2217. Почтовюк А. Б. Методологічні засади реформування управління сферою 

вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 

"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Почтовюк Андрій Борисо-

вич ; Донец. держ. ун-т упр., [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. 

— Донецьк, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (60 назв). — 150 пр. — 

[2014-6095 А] УДК 378.014.5 

2218. Проніков О. К. Теоретичні та методичні основи підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури у вищих педагогічних навчальних закладах України 
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(друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Проніков Олександр Костянтинович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка, [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Тернопіль, 2014. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 33—37 (35 назв). — 100 пр. — [2014-6098 А] 

 УДК 378.011.3-051:796](477)"195/200" 

2219. Регейло І. Ю. Тенденції підготовки наукових і науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації в Україні у ХХ — на початку ХХІ століття : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Регейло Ірина Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. ВНЗ 

"Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України]. — Київ, 2015. — 39 с. — 

Бібліогр.: с. 31—36 (43 назви). — 100 пр. — [2015-1344 А] 

 УДК 378.147:001](477)"19/20" 

2220. Савченко Л. О. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх 

учителів до педагогічної діагностики якості освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Савченко 

Лариса Олексіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", 

[ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Одеса, 2014. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—39 

(75 назв). — 100 пр. — [2014-6107 А] УДК 378.011.3-051:37.014.6 

2221. Сас Н. М. Тенденції професійної підготовки майбутніх керівників на-

вчальних закладів до інноваційного управління : (теоретико-методол. аспект) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і ме-

тодика проф. освіти" / Сас Наталія Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Черкаси, 2015. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (39 назв). — 100 пр. — [2015-1668 А] 

 УДК 378.147:37.091.113 

2222. Сліпухіна І. А. Теоретико-методичні засади формування технологічної 

компетентності майбутніх інженерів з використанням комп'ютерно орієнтованої 

системи фізичного експерименту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сліпухіна Ірина Андріївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—37 (53 назви). — 100 пр. — [2015-1311 А] УДК 378.147:62]:004 

2223. Сотська Г. І. Теоретичні і методичні засади формування естетичної 

культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва в педагогічних універси-

тетах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Сотська Галина Іванівна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ, 2014. — 44 с. : іл., табл., схема. 

— Бібліогр.: с. 35—40 (51 назва). — 100 пр. — [2014-6120 А] 

 УДК 378.011.3-051:75 

2224. Степашко В. О. Теорія і практика управління науково-дослідницькою 

діяльністю студентів вищих навчальних закладів економічного профілю : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика 

упр. освітою" / Степашко Володимир Олексійович ; Нац. акад. пед. наук України, 

ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти", [Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України]. — 

Київ, 2014. — 38 с. : табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (40 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2014-6500 А] УДК 378.147.091.31:001.891 

2225. Хоменко О. В. Тенденції іншомовної підготовки студентів економічних 

спеціальностей у контексті глобалізації: теоретико-методологічний аспект : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Хоменко Олександр Вікторович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

вищ. освіти. — Київ, 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (46 назв). — 100 пр. — 

[2015-0147 А] УДК 378.147:81'243 
2226. Цвєткова Г. Г. Теоретико-методичні засади професійного самовдоскона-

лення викладачів гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Цвєткова Ганна Георгіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. 
освіти і освіти дорослих, [Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Київ, 2015. — 
44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 37—41 (50 назв). — 150 пр. — [2015-1221 А] 

 УДК 378.011.3-051:7/9 
2227. Шишкін Г. О. Теоретичні і методичні засади інтеграції змісту дисциплін 

природничо-математичного і професійного циклів підготовки майбутніх учителів 
технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 
"Теорія та методика навчання" / Шишкін Геннадій Олександрович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—37 (74 назви). 
— 100 пр. — [2015-1519 А] УДК 378.011.3-051:62/69 

На ступінь кандидата 

2228. Александрова Н. М. Формування управлінської культури майбутніх 
викладачів економіки в економічному університеті : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Александрова Наталія Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, 
[Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-1162 А] 

 УДК 378.011.3-052:33 
2229. Анастасова О. Ю. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 

впровадження здоров'яформувальних технологій у навчально-виховний процес за-
гальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Анастасова Ольга Юріївна ; Бердян. 
держ. пед. ун-т. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2014-5967 А] УДК 378.011.3-051:796 

2230. Андрейкова І. Б. Формування професіоналізму у майбутніх викладачів 
іноземних мов засобами педагогічного артистизму у процесі магістерської під-
готовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
"Теорія та методика проф. освіти" / Андрейкова Ірина Богданівна ; Кіровоград. держ. 
пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 
Кіровоград, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2015-1681 А] УДК 378.011.3-051:81'243 

2231. Баранцова І. О. Культурологічна складова фахової підготовки майбут-
нього вчителя гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Баранцова 
Ірина Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Мелітопол. держ. 
пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(23 назви). — 100 пр. — [2014-6161 А] УДК 378.011.3-051:7/9 

2232. Бережко О. Л. Розвиток технологічної компетентності викладачів іно-
земної мови у післядипломній освіті авіаційної галузі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Бережко Ольга Леонідівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-0286 А] УДК 378.046-021.68:629.7 
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2233. Білоус Т. Л. Формування професійної готовності до роботи в екстре-

мальних умовах у майбутніх працівників органів внутрішніх справ України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Білоус Тетяна Львівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", 

[Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр справ України]. — Слов'янськ (Донец. 

обл.), 2015. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. 

— [2015-1603 А] УДК 378.147:351.74](477) 

2234. Божик М. В. Підготовка майбутніх учителів до розвитку культури 

здоров'я учнів загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Божик Микола 

Володимирович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Тернопіл. нац. 

пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Рівне, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (23 назви). — 120 пр. — [2015-1605 А] 

 УДК 378.011.3-051:[373.3/.5.016:613 

2235. Бойко Ю. С. Формування аксіологічних установок до здорового способу 

життя у студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Бойко Юлія 

Степанівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2015. 

— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-0764 А] 

 УДК 378.147:613 

2236. Бондаренко Л. І. Формування дослідницької компетентності майбутніх 

викладачів вищих навчальних закладів в умовах магістратури : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Бондаренко Ліна Ігорівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-0289 А] УДК 378.011.3-051:378.22 

2237. Бородіна О. С. Підготовка майбутнього вчителя основ здоров'я до 

професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Бородіна Оксана Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2014-6410 А]

 УДК 378.011.3-051:376 

2238. Бузько В. І. Управління навчальним процесом у вищих навчальних 

закладах цивільного захисту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Бузько Валентин Іванович ; 

Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 

Тичини]. — Черкаси, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — 

[2015-0889 А] УДК 378.07:614.8 

2239. Букша С. Б. Формування професійної відповідальності майбутніх учи-

телів основ здоров'я в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Букша 

Світлана Борисівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [ДЗ "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка"]. — Чернігів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-0801 А] УДК 378.011.3-051:613 

2240. Винник В. Д. Формування життєвої стратегії естетики здоров'я май-

бутнього вчителя фізичного виховання в процесі професійної підготовки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Винник Валентин Дмитрович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Во-
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лодимира Винниченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Кіро-

воград, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-

1406 А] УДК 378.147:796 

2241. Гавран І. А. Формування педагогічної емпатії майбутніх учителів 

музики в процесі диригентсько-хорової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Гавран 

Ірина Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-0013 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 
2242. Гагаріна Н. П. Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості 

підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Гагаріна Наталія Павлівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка. — Кіровоград, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 
100 пр. — [2015-1326 А] УДК 378.014.6:373.2.011.3-051 

2243. Гарачук Т. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

роботи з математично здібними учнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гарачук Тетяна 
Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2015-0968 А]

 УДК 378.011.3-051:51 

2244. Герасименко І. В. Методика використання технологій дистанційного 

навчання в підготовці бакалаврів комп'ютерних наук : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-комунікац. технології в 

освіті" / Герасименко Інна Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

інформ. технологій і засобів навчання, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Київ, 2014. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (28 назв). — 100 пр. — [2014-6291 А]
 УДК 378.22.018.43:004 

2245. Глушко Т. В. Навчання читання англомовної періодичної літератури 

студентів немовних вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Глушко 
Тетяна Віталіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". 

— Одеса, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-

1327 А] УДК 378.016:821.111-92.09 

2246. Гойдош Н. І. Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до за-

стосування інноваційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Гойдош Надія Іванівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1724 А] 
 УДК 378.011.3-051:81'243 

2247. Голубенко Т. О. Формування готовності майбутніх соціальних пра-

цівників до патронажної роботи з людьми похилого віку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Голубенко Тетяна 

Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 25 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (33 назви). — 100 пр. — [2015-0655 А] 

 УДК 378.147:364-783-053.9 

2248. Гомеля Н. С. Особистісний підхід у психолого-педагогічній підготовці 

майбутнього педагога професійного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гомеля 

Ніна Семенівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — 

Київ, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2015-0896 А]

 УДК 378.011.3-051:377 

2249. Гончарова Є. Є. Диференціація навчання фахових дисциплін майбутніх 

учителів іноземної мови у вищих педагогічних закладах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Гончарова 

Євгенія Євгенівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Полтав. нац. 

пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-0970 А] УДК 378.011.3-051:81'243 

2250. Гончаровська Г. Ф. Формування готовності майбутніх психологів до 

корекції емоційного розвитку дітей дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття 

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

Гончаровська Галина Федорівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Прикарпат. нац. 

ун-т ім. Василя Стефаника]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(19 назв). — 100 пр. — [2015-0725 А] УДК 378.147:159.9 

2251. Гращенкова Ж. В. Формування професійної компетентності май-

бутнього тренера з плавання у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Гращенкова Жанна Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Респ. 

ВНЗ "Крим. гуманітар. ун-т", М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Респ. 

Крим]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. 

— [2015-0657 А] УДК 378.147:796.2.071.4 

2252. Гребінь-Крушельницька Н. Ю. Акмеологічні засади підготовки 

курсантів вищих навчальних закладів МВС України до професійної самореалізації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Гребінь-Крушельницька Надія Юріївна ; Нац. авіац. ун-т, 

[Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 130 пр. — [2015-0456 А] 

 УДК 378.147:351.741 

2253. Гриньов С. Я. Розвиток професійної культури майбутніх менеджерів з 

управління проектами в умовах магістратури : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гриньов 

Станіслав Якович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 

[Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Кіровоград, 2015. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-0124 А] 

 УДК 378.147:005.8 

2254. Гриценко В. А. Соціально-педагогічні умови подолання стану самот-

ності студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Гриценко 

Вікторія Анатоліївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-6244 А] УДК 378.013.42 

2255. Гуртовий Д. Є. Формування організаторських умінь майбутніх офіцерів 

МВС України у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Гуртовий Дмитро Євгенійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-

1257 А] УДК 378.6:355](477) 
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2256. Дзевицька Л. С. Підготовка вчителів німецької мови в вищих пе-

дагогічних навчальних закладах Австрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Дзевицька Лариса 

Сергіївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-0662 А] 

 УДК 378.011.3-051:811.112.2](436) 

2257. Димуцька А. І. Розвиток рухових якостей студентів вищих навчальних 

закладів у процесі фізичного виховання засобами легкої атлетики : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Димуцька Анжела Ігорівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. 

— Чернігів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 

[2014-6011 А] УДК 378.147:796.42 

2258. Добровольська Н. В. Формування креативності майбутніх менеджерів 

невиробничої сфери засобами ділових ігор : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Добровольська 

Наталія Вікторівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — 

Вінниця, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2015-

1616 А] УДК 378.147:005 

2259. Доценко Ю. О. Оцінка психофізичної готовності студентів ВНЗ гір-

ничодобувного профілю до трудової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 

виховання різних груп населення" / Доценко Юрій Олексійович ; Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2015-1051 А] 

 УДК 378.147:796.011.3 

2260. Дуброва С. В. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов 

до формування комунікативної компетенції учнів основної школи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Дуброва Світлана Володимирівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. 

ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-1815 А] 

 УДК 378.011.3-051:81'243 

2261. Дука М. В. Методика формування у майбутніх філологів лінгвосоціо-

культурної компетентності у процесі читання англомовних художніх творів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Дука Марія Володимирівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. 

пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Одеса, 

2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. 

— [2015-1261 А] УДК 378.147:811.111 

2262. Дуплійчук О. М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учите-

лів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Дуплійчук Ольга Миколаївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 

Житомир, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2015-1489 А] УДК 378.011.3-051:80]:004 

2263. Дягилева О. С. Формування науково-дослідницького середовища у 

вищих морських навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Дягилева Олена 
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Сергіївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Херсон. держ. ун-т]. — Умань 

(Черкас. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2015-0976 А] УДК 378.147.012:656.61 

2264. Єфименко В. В. Методика навчання комп'ютерної математики майбутніх 

учителів інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Єфименко Василь Володимирович ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-0464 А] УДК 378.011.3-051:004 

2265. Єфіменко С. М. Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу майбут-

нього учителя технологій у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Єфіменко Світлана Миколаївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Во-

лодимира Винниченка. — Кіровоград, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2015-1566 А] УДК 378.011.3-051:62 

2266. Жарова О. В. Формування інформаційної компетентності майбутніх 

радіотехніків у процесі професійної підготовки в технічному університеті : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Жарова Олена Валеріївна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2015-0308 А] 

 УДК 378.147:621.37 

2267. Жидких Т. М. Розвиток навчальних комплексів у системі вищої освіти 

України (кінець ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Жидких Тетяна Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Держ. ВНЗ 

"Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). 

— 100 пр. — [2015-1490 А] УДК 378.014.5(477)"19/20" 

2268. Жлудько В. М. Формування готовності майбутніх учителів до навчання 

ігрового дизайну учнів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Жлудько Віра 

Миколаївна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2015. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2015-0850 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3 

2269. Жула В. П. Розвиток рухових умінь майбутніх учителів фізичної 

культури в процесі занять волейболом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Жула Володимир 

Петрович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2015. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-1932 А] 

 УДК 378.147:796.325.012 

2270. Забіяка І. М. Дидактичні умови організації самостійної роботи з інозем-

ної мови студентів технічних спеціальностей із використанням інформаційних тех-

нологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 

"Теорія навчання" / Забіяка Ірина Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Харків, 2014. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — [2014-6427 А] 

 УДК 378.147.091.332:[81'243:004 

2271. Захарова Г. Б. Дидактичні умови формування вмінь самостійно-пізна-

вальної діяльності студентів засобами інформаційних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Захарова 
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Ганна Борисівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка]. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-0030 А] УДК 378.147:004 

2272. Захарчук-Дуке О. О. Розвиток культури мовлення майбутніх учителів 

української мови і літератури з використанням інформаційно-комунікаційних тех-

нологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Захарчук-Дуке Ольга Олександрівна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2015-0093 А] УДК 378.147:[811.161.2+821.161.2.09]:004 

2273. Зенькович Ю. О. Формування ціннісних компетенцій майбутніх учите-

лів образотворчого мистецтва у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Зенькович Юлія Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2003 А] 

 УДК 378.011.3-051:741 

2274. Зігунов В. М. Професійна підготовка майбутніх менеджерів з туризму до 

організації туристсько-спортивної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Зігунов 

Василь Миколайович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-0196 А] 

 УДК 378.147:338.48-52 

2275. Ігнатенко Н. В. Розвиток фізичної витривалості студентів вищих на-

вчальних закладів з використанням різних рухових режимів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика на-

вчання" / Ігнатенко Наталія Валеріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2015-

1492 А] УДК 378.016:796 

2276. Калашнік Н. В. Формування міжкультурної комунікативної компетент-

ності у іноземних студентів у вищих медичних навчальних закладах України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і 

методика виховання" / Калашнік Наталія Василівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 

Тичини, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Умань (Черкас. 

обл.), 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-

0773 А] УДК 378.147:61](477) 

2277. Калько І. В. Формування гендерної культури студентської молоді в 

процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Калько Ірина Василівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", [Держ. закл. "Луган. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-6030 А] 

 УДК 378.015.31:316.346.2 

2278. Карпова О. О. Дидактичні умови навчання іноземної мови майбутніх 

економістів засобами мультимедійних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Карпова Олена Олегів-

на ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки, [ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського"]. — Київ, 2015. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2015-0612 А] УДК 378.147.026:33:81'243 
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2279. Кислова М. А. Розвиток мобільного навчального середовища з вищої 

математики у підготовці інженерів-електромеханіків : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-комунікац. технології в 

освіті" / Кислова Марія Алімівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. 

технологій і засобів навчання, [Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Київ, 2015. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2015-0575 А]

 УДК 378.018.43:621]:004 

2280. Климович Я. В. Підготовка вчителя технологій до виховання учнів 

сільської школи на національно-культурних традиціях : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Климович Яна Валеріївна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 

2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-0098 А]

 УДК 378.011.3.018.53-051:62:39(=161.2) 

2281. Климчук С. В. Формування професійного мовлення майбутніх соціаль-

них педагогів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Климчук Світлана 

Володимирівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природоко-

ристування України. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-0616 А] УДК 378.011.3.013.42-051 

2282. Коваленко С. О. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до форму-

вання в учнів професійно-технічних навчальних закладів ціннісного ставлення до 

праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Коваленко Сергій Олегович ; Держ. ВНЗ "Донбас. 

держ. пед. ун-т", [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Слов'янськ 

(Донец. обл.), 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-

6036 А] УДК 378.011.3-051:62 

2283. Ковальов С. Г. Методичні засади розроблення та використання на-

вчального обладнання для дослідження оптичного випромінювання у навчальному 

процесі з фізики в університетах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ковальов Сергій Григорович ; 

Бердян. держ. пед. ун-т, [Кіровоград. держ. пед. ун-т]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 130 пр. — [2014-6037 А]

 УДК 378.147:535.3 

2284. Ковальова К. В. Педагогічні умови формування комунікативної компе-

тентності майбутніх інженерів-аграрників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ковальова 

Катерина Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1938 А] 

 УДК 378.147:63 

2285. Ковальчук В. Я. Методика оцінювання навчальних досягнень із фізич-

ного виховання студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Ковальчук Володимир Ярославович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — 

Луцьк, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-

1622 А] УДК 378.091.26:796 

2286. Козій О. М. Методика формування образно-інтонаційних навичок сту-

дентів педагогічних коледжів у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
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методика муз. навчання" / Козій Ольга Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2015-0618 А] УДК 378.011.3-051:784.071.2 

2287. Корж О. Ю. Формування професійно значущих якостей майбутніх лі-

карів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Корж Олена Юріївна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", [Держ. закл. 

"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2014. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2014-6044 А] 

 УДК 378.147:61-051 

2288. Костенко А. А. Формування готовності майбутніх учителів іноземної 

мови до використання мультимедійних технологій у початковій школі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Костенко Аліна Анатоліївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. 

— Черкаси, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — 

[2015-1278 А] УДК 378.011.3-051:81'243 

2289. Костенко Т. М. Дидактичні умови розвитку творчого потенціалу сту-

дентів на заняттях з предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Костенко Тетяна Ми-

колаївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Держ. ВНЗ "Криворіз. 

нац. ун-т"]. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-6046 А] УДК 378.147:5/9 

2290. Котелянець Ю. С. Формування толерантності майбутніх учителів по-

чаткових класів у процесі професійної підготовки : автореф. [дис.] на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ко-

телянець Юлія Сергіївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 

[Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Кіровоград, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1914 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3 

2291. Котун К. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової 

школи в університетах Фінляндії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Котун Кирил Васильович ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ, 2015. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (19 назв). — 100 пр. — [2015-1183 А] 

 УДК 378.011.3-052:373.3](480) 

2292. Крутоус Т. П. Формування фахової компетентності майбутніх бакалаврів 

економіки у процесі навчання природничо-наукових дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Крутоус Тетяна Петрівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбин-

ського. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 

100 пр. — [2015-1652 А] УДК 378.147:5 

2293. Кузь Ю. М. Методика навчання майбутніх прикордонників застосо-

вувати автоматизовані комплекси та технічні засоби прикордонного контролю : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Кузь Юрій Миколайович ; Держ. прикордон. служба України, 

Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — 

Хмельницький, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 

— [2015-0103 А] УДК 378.147:355.233:351.746.1 
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2294. Куркчі Є. К. Підготовка магістрів з управління навчальними закладами в 

університетах Німеччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Куркчі Єлизавета Костян-

тинівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. 

ун-т"]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-

1551 А] УДК 378.22.37.091.113](430) 
2295. Куртась С. А. Формування оцінювальної компетентності майбутнього 

викладача у процесі магістерської підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Куртась 
Сергій Анатолійович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Глухів. нац . пед. 
ун-т ім. Олександра Довженка]. — Чернігів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2014-6052 А] УДК 378.011.3-051 

2296. Курчатова А. В. Підготовка майбутніх вихователів до виховання ша-
нобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Курча-
това Анжеліка Віталіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського", [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Одеса, 2015. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-1282 А]
 УДК 378.011.3-051:373.2 

2297. Лаврухіна Т. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх 
авіаційних диспетчерів у вищих навчальних закладах авіаційного профілю : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Лаврухіна Тетяна Василівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 110 пр. — [2015-0043 А] 

 УДК 378.147:656.7.071.1 
2298. Лебедіна О. В. Виховання морально-естетичних ідеалів у студентів 

класичного університету засобами мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Лебедіна 
Олена Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Київ, 2015. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1283 А] 

 УДК 378.015.31:17.022.1]:7 
2299. Лелеко В. В. Педагогічні умови реалізації інноваційних технологій у 

професійній підготовці майбутніх учителів іноземної мови : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Лелеко Вікторія Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-
ницького. — Черкаси, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. 
— [2015-1703 А] УДК 378.011.3-051:81'243 

2300. Леоненко А. В. Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до 
патріотичного виховання старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Леоненко Андрій 
Васильович ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Сум. держ. пед. ун-т 
ім. А. С. Макаренка]. — Глухів (Сум. обл.), 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 
(24 назви). — 100 пр. — [2015-1919 А] УДК 378.011.3-051:796]:37.035 

2301. Лисак Н. О. Педагогічна взаємодія викладачів та студентів молодших 
курсів як умова професійного становлення фахівця економічного профілю у процесі 
вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Лисак Наталія Олегів-
на ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Харків, 2015. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1705 А] 

 УДК 378.064.2 
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2302. Лі Чжаофен. Формування пізнавального інтересу до українського 

пісенного фольклору в майбутніх учителів музики Китаю : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / 

Лі Чжаофен ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-0044 А] 

 УДК 378.147:784.4(=161.2)](510) 

2303. Лівшун О. В. Формування професійної готовності майбутнього вчителя 

технологій до навчання учнів основ агровиробництва : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Лівшун Олександр Володимирович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. 

Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Хмельниц. 

гуманітар.-пед. акад.]. — Хмельницький, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (16 назв). — 120 пр. — [2015-1833 А] 

 УДК 378.011.3-051:63 

2304. Лямзіна Н. К. Методика навчання майбутніх економістів професійно 

орієнтованого англійського монологічного мовлення з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лямзіна Наталія Костянтинівна ; 

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

ім. Тараса Шевченка]. — Одеса, 2015. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-1338 А] УДК 378.016:811.111]:33 

2305. Максимчук В. С. Професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної 

сфери у вищих навчальних закладах Німеччини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Максимчук Валентин Спиридонович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. 

— Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-

62 60 А] УДК 378.147:364](430) 

2306. Малишева О. М. Підготовка державних службовців у вищих навчальних 

закладах Китайської Народної Республіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Малишева Оксана 

Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-2068 А] 

 УДК 378.147:35.075](510) 

2307. Мамонова О. І. Контекстна модель професійно спрямованої мовної 

підготовки майбутніх правоохоронців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мамонова Олена 

Іванівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ 

(Луган. обл.), 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2015-0334 А] УДК 378.147:351.74 

2308. Мандрик Я. С. Формування професійної готовності майбутніх диспет-

черів координаційного центру пошуку та рятування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мандрик 

Яна Сергіївна ; Укр. інж.-пед. акад., [Нац. авіац. ун-т]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-1555 А] 

 УДК 378.147:355.588-051 

2309. Мантуленко С. В. Формування готовності майбутніх учителів географії 

до профільного навчання старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мантуленко 
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Світлана Вікторівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 

[ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Кіровоград, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-6444 А] УДК 378.011.3-051:91 

2310. Марецька Л. П. Розвиток соціокультурної компетентності вчителів 

української мови в післядипломній освіті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Марецька 

Людмила Петрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Комун. ВНЗ "Херсон. 

акад. неперерв. освіти" Херсон. облради]. — Умань (Черкас. обл.), 2015. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2015-0335 А] 

 УДК 378.046-021.68.011.3-051:811.161.2 

2311. Мархева О. Є. Стандартизація професійної підготовки вчителів іно-

земних мов в умовах Болонського процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мархева Оксана 

Євгенівна ; Нац. авіац. ун-т, [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 130 пр. — [2015-0050 А] 

 УДК 378.011.3-051:81'243 

2312. Матвєєва Г. В. Професійна підготовка майбутніх екскурсознавців у 

вищих навчальних закладах туристичної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Матвєєва 

Галина Володимирівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди", [Київ. ун-т туризму, економіки і права]. — Переяслав-Хмельницький 

(Київ. обл.), 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (32 назви). 

— 100 пр. — [2015-0579 А] УДК 378.147:338.48 

2313. Матвійчук М. М. Формування медіаграмотності майбутніх соціальних 

педагогів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Матвійчук Марина Миколаївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. 

— Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). — 100 пр. 

— [2014-6365 А] УДК 378.013.42.011.3-051 

2314. Матвійчук Т. Ф. Формування педагогічної майстерності майбутніх 

учителів фізичного виховання у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Матвійчук Тетяна Фартівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцю-

бинського, [Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України]. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-0987 А] 

 УДК 378.011.3-051:796 

2315. Матійчук К. Д. Організація самостійної роботи з фахових дисциплін у 

майбутніх учителів іноземної мови (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Матійчук Квітослава Дмитрівна ; Хмельниц. 

гуманітар.-пед. акад., [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Хмельницький, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-1383 А] 

 УДК 378.091.322:81'243 

2316. Махновська І. Р. Професійна підготовка магістрів сестринської справи в 

умовах ступеневої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Махновська Ірина Романівна ; Жито-

мир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-1556 А] УДК 378.147:614.253.5 
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2317. Меркулова Н. В. Підготовка магістрів менеджменту освіти до інновацій-

ного управління загальноосвітнім навчальним закладом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Меркулова Наталя Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 

[Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Черкаси, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (32 назви). — 100 пр. — [2015-1289 А] 

 УДК 378.147:373.091.113 

2318. Миськів В. А. Методика попередження і подолання граматичної інтер-

ференції у процесі навчання англійської мови після німецької майбутніх філологів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Миськів Валентина Анатоліївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-0785 А] УДК 378.147:811.111'243 

2319. Міщанчук В. М. Методика використання сугестивних технологій у 

музично-виконавській підготовці майбутніх учителів музики : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Міщанчук Вікторія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-1189 А] 

 УДК 378.011.3-052:78 

2320. Мойсєєнко Ю. І. Формування професійної готовності майбутніх офі-

церів-прикордонників до співробітництва в сучасній системі охорони державного 

кордону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Мойсєєнко Юрій Іванович ; Держ. прикордон. 

служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмель-

ницького. — Хмельницький, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 120 пр. — [2015-0108 А] 

 УДК 378.147:355.233:351.746.1 

2321. Мороз С. Е. Формування готовності майбутніх товарознавців-експертів 

до професійної діяльності на ринку митних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мороз 

Світлана Едуардівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. — [2015-1504 А] 

 УДК 378.147:[338.467:339.543 

2322. Найдьонова А. В. Професійна підготовка економістів аграрного про-

філю в університетах Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Найдьонова Алла 

Володимирівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористуван-

ня України. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2015-0624 А] УДК 378.147:63](410) 

2323. Нацюк М. Б. Методика формування у майбутніх учителів англійської 

мови лінгвосоціокультурної компетентності у процесі читання художньої літера-

тури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Нацюк Мар'яна Богданівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2015-0731 А] УДК 378.011.3-051:811.111 

2324. Немлій Л. С. Формування педагогічної компетентності майбутнього 

диспетчера-інструктора управління повітряним рухом у процесі фахової підготовки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
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методика проф. освіти" / Немлій Людмила Сергіївна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 130 пр. — [2015-0490 А] 

 УДК 378.147:656.7.022 

2325. Нудьга М. О. Підготовка майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін до застосування методу проектів у старшій школі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Нудьга Михайло Олександрович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди. — Харків, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2015-1987 А] УДК 378.011.3-051:5 

2326. Ожга М. М. Методика навчання систем 3D проектування майбутніх 

інженерів-педагогів комп'ютерного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ожга 

Михайло Михайлович ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1637 А] 

 УДК 378.147:004 

2327. Окіпняк Д. А. Формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців із розмінування в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Окіпняк Дмитро 

Анатолійович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. 

служби України ім. Богдана Хмельницького, [Акад. сухопут. військ ім. гетьмана 

Петра Сагайдачного, М-во оборони України]. — Хмельницький, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 120 пр. — [2015-1851 А] 

 УДК 378.147:623.365 

2328. Олексюк О. Р. Система DSpace як засіб активізації науково-дослідної 

роботи майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-комунікац. технології в освіті" / Олексюк 

Олеся Романівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів 

навчання. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2015-0586 А] УДК 378.011.3-051:004 

2329. Онищук А. С. Формування готовності до професійної діяльності майбут-

ніх перекладачів засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Онищук Анжела Сергіївна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. 

прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Хмельниц. нац. ун-т]. — 

Хмельницький, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 1 20 пр. 

— [2015-1852 А] УДК 378.147:81'25 

2330. Опалюк Т. Л. Дидактичні умови реалізації адаптивної функції навчання 

студентів у процесі професійної підготовки вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Опалюк Тетяна Лео-

нідівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Кам'янець-Поділ. нац. 

ун-т ім. Івана Огієнка]. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2015-0058 А] УДК 378.011.3-051 

2331. Остапенко А. К. Формування професійної компетентності у майбутніх 

фахівців з міжнародної економіки засобами інноваційних технологій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Остапенко Анна Костянтинівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельниць-

кого. — Черкаси, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. 

— [2015-1711 А] УДК 378.147:339.9 
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2332. Остапчук Н. О. Формування у майбутніх педагогів готовності до 

особистісного типу спілкування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Остапчук Наталія Олек-

сандрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. 

— Умань (Черкас. обл.), 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-0133 А] УДК 378.011.3-051 

2333. Павлюк О. М. Методичні засади навчального фізичного експерименту у 

вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Павлюк 

Олександр Миколайович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 

[Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Кіровоград, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-0993 А] 

 УДК 378.147.016:53 

2334. Падалка О. І. Формування пріоритетних педагогічних цінностей у май-

бутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Падалка 

Ольга Іванівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Рівнен. держ. 

гуманітар. ун-т]. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2015-0795 А] УДК 378.011.3-051:373.2 

2335. Пилаєва Т. В. Тенденції розвитку вищої дистанційної освіти у Великій 

Британії (середина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Пилаєва Тетяна Володимирівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Респ. ВНЗ "Крим. 

гуманітар. ун-т"]. — Хмельницький, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-6460 А] УДК 378.018.43(410)"195/201" 

2336. Полякова І. В. Розвиток креативних здібностей майбутніх учителів 

початкової школи у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Полякова 

Ірина Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", [Комун. закл. "Харків. 

гуманітар.-пед. акад." Харків. облради]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-1661 А] 

 УДК 378.015.311 

2337. Попова Г. В. Формування культури управління персоналом у процесі 

фахової підготовки майбутніх менеджерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Попова Ганна 

Василівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". — Слов'янськ (Донец. обл.), 2015. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1715 А] 

 УДК 378.147:005.95/.96 

2338. Потапчук Т. В. Теоретико-методичні основи формування національно-

культурної ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і 

методика виховання" / Потапчук Тетяна Володимирівна ; Ін-т проблем виховання 

НАПН України, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Київ, 2015. — 39 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—36 (53 назви). — 100 пр. — [2015-0870 А] 

 УДК 378.011.3.015.31-051 

2339. Потюк І. Є. Формування англомовної лексичної компетенції у студентів 

немовних спеціальностей на засадах навчальних стратегій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання: герман. 
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мови" / Потюк Ірина Євгенівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. 

— Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 

[2015-0734 А] УДК 378.016:811.111 

2340. Проскуркіна Я. І. Допрофесійна підготовка іноземних абітурієнтів до 

навчання в медичних університетах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Проскуркіна Яна Іва-

нівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ, 2014. 

— 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2014-6381 А] 

 УДК 378.147:61-054.62 

2341. Пюра О. С. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до комуніка-

тивної діяльності в умовах дитячих закладів оздоровлення та відпочинку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / 

Пюра Олена Станіславівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [ДВНЗ 

"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-1859 А] 

 УДК 378.011.3-051:379.8.013.42-053.2 

2342. Радзієвський Р. М. Інтегральна модель навчання ситуативно-рухових 

дій майбутніх правоохоронців у процесі занять з фізичної підготовки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика на-

вчання" / Радзієвський Ростислав Михайлович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шев-

ченка. — Чернігів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. 

— [2015-1996 А] УДК 378.147:351.74]:796 

2343. Рендюк С. П. Розвиток пізнавальної діяльності студентів технічних 

університетів у процесі вивчення математичних дисциплін : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Рендюк 

Сергій Петрович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Полтав. нац. пед. ун-т 

ім. В. Г. Короленка]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-1997 А] УДК 378.6.091.2:51 

2344. Рожак Н. В. Професійна підготовка майбутніх учителів англійської мови 

в університетах Англії і Шотландії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Рожак Наталія Воло-

димирівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2014. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2014-5824 А] 

 УДК 378.011.3-051:811.111](410.1+410.5) 

2345. Романчук Я. М. Методика підготовки майбутніх учителів музики до 

керівництва колективним музикуванням школярів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / 

Романчук Ярина Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. 

— 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2015-0631 А] 

 УДК 378.011.3-051:78.071.4 

2346. Романюк О. С. Навчання усного англійського мовлення студентів 

гуманітарних спеціальностей на основі аутентичних художніх творів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Романюк Олександра Сергіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2014. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2014-5828 А] УДК 378.147:811.111'27 

2347. Ротар В. Б. Формування правової компетентності майбутніх фахівців із 

цивільного захисту у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Ротар Василь Борисович ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди", [Черкас. ін-т пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля]. — Переяслав-

Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). 

— 100 пр. — [2015-1735 А] УДК 378.147:347 

2348. Руденко Н. І. Становлення і розвиток професійної підготовки майбутніх 

податкових службовців у Російській Федерації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Руденко 

Наталія Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — 

Київ, 2015. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2015-1717 А] 

 УДК 378.147:351.713](470+571) 
2349. Савіцька В. В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до про-

фесійної діяльності на засадах праксеологічного підходу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Савіцька Вікторія Василівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, 
[Хмельниц. нац. ун-т]. — Рівне, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(24 назви). — 100 пр. — [2015-1666 А] УДК 378.147:364 

2350. Семенів Б. С. Формування спеціальних фізичних якостей майбутніх 

фахівців харчових технологій у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Семенів Богдан Степанович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2014-

5845 А] УДК 378.146:663/664:796.015 

2351. Сивик О. А. Розвиток естетичного виховання студентської молоді в 
системі педагогічної освіти України (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Сивик Оксана Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2014-6193 А] 
 УДК 378.015.31:7](477)"19/20" 

2352. Скоромна М. В. Формування культури почуттів у майбутніх учителів у 

процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Скоромна Маріанна 
Володимирівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — 

Одеса, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 120 пр. — [2014-

5855 А] УДК 378.011.3-051 

2353. Сопіга В. Б. Підготовка майбутніх учителів загальнотехнічних дисцип-
лін до навчання автосправи старшокласників загальноосвітньої школи (друга по-

ловина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сопіга Віктор Борисович ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 110 пр. — [2015-
1019 А] УДК 378.011.3-051:656.13.052.4 

2354. Ставицька І. В. Формування іншомовної компетентності магістрантів 

машинобудівних спеціальностей засобами мультимедіа : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Ставицька Ірина Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-2015 А]

 УДК 378.147:81'243:004 
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2355. Стас Т. В. Формування емоційної культури майбутніх учителів початко-

вої школи засобами образотворчого мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Стас 

Тетяна Володимирівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського". — Одеса, 2014. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). 

— 100 пр. — [2014-6122 А] УДК 378.147:373.3 

2356. Столяр З. В. Формування комунікативної компетентності студентів 

філологічних спеціальностей у процесі вивчення синтаксису : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Столяр Зоя Володимирівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Нац. ун-т 

"Остроз. акад."]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 

— [2015-0076 А] УДК 378.147:811.161.2'367 

2357. Строгонова Т. В. Моделювання розвитку дистанційної освіти у вищих 

навчальних закладах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

Строгонова Тетяна Василівна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту, [Класич. 

приват. ун-т]. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). 

— 100 пр. — [2014-6124 А] УДК 378.018.43(477) 

2358. Сюй Чже. Формування національних цінностей у студентів музичних 

спеціальностей у навчально-виховному процесі університету : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Сюй Чже ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ДУ "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка"]. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(9 назв). — 100 пр. — [2014-6393 А] УДК 378.147:78 

2359. Тинний В. І. Формування готовності майбутніх фахівців економічних 

спеціальностей до самоосвітньої діяльності засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Тинний Вадим Іванович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Київ, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-1347 А] 

 УДК 378.147:33]:004 

2360. Тільняк Н. В. Реалізація комунікативно зорієнтованого підходу до 

навчання української мови бакалаврів технічних спеціальностей : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Тільняк Неоніла Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 

2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-0139 А] 

 УДК 378.147:811.161.2 

2361. Ткаченко В. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 

використання здоров'язбережувальних технологій у дитячих оздоровчих таборах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Ткаченко Вадим Володимирович ; Кіровоград. держ. пед. 

ун-т ім. Володимира Винниченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — 

Кіровоград, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2015-0429 А] УДК 378.011.3-051:796 

2362. Ткаченко К. О. Підготовка майбутніх учителів до формування кому-

нікативних умінь учнів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ткаченко Ка-

терина Олександрівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 
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[Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Кіровоград, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 120 пр. — [2014-6133 А] 

 УДК 378.147:373.3 

2363. Ткаченко М. О. Формування артистичної техніки майбутнього вчителя 

музичного мистецтва в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ткаченко 

Марина Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1958 А] 

 УДК 378.147:78 

2364. Топорівська Я. В. Підготовка майбутнього вчителя музики до вико-

ристання комп'ютерних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Топорівська Ярослава Володимирівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Во-

лодимира Гнатюка. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-5901 А] УДК 378.011.3-051:78:004 

2365. Тютюнник О. І. Використання систем комп'ютерної математики у про-

цесі навчання лінійного програмування майбутніх менеджерів-адміністраторів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-

комунікац. технології в освіті" / Тютюнник Оксана Іванівна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — 

Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-

6395 А] УДК 378.147:004.9 

2366. Умерова Г. А. Формування аналітичної компетентності майбутніх інже-

нерів-педагогів швейного профілю в процесі вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Умерова Гульнара Аметівна ; Респ. ВНЗ "Крим. 

інж.-пед. ун-т". — Сімферополь, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2014-5905 А] УДК 378.011.3-051:687 

2367. Учитель І. Б. Формування педагогічної майстерності майбутнього педа-

гога професійного навчання металургійного профілю : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Учитель Інна Борисівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти 

дорослих, [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2015-0434 А] 

 УДК 378.011.3-051:669 

2368. Харламова Л. С. Формування соціокультурної компетентності майбут-

ніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень у процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Харламова Лілія Степанівна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Во-

лодимира Винниченка]. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1076 А] УДК 378.147:7/9 

2369. Хе Ївень. Формування звукотворчої волі у майбутніх учителів музики в 

процесі навчання гри на фортепіано : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Хе Ївень ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського"]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. 

— [2015-2029 А] УДК 378.147:78 
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2370. Хоменко-Семенова Л. О. Формування готовності майбутніх соціальних 

працівників до використання інтерактивних технологій у професійній діяльності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Хоменко-Семенова Леся Олексіївна ; Нац. авіац. ун-т. — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-

0746 А] УДК 378.147:364-4]:004 

2371. Хренова В. В. Підготовка майбутніх учителів технологій до профільного 

навчання учнів старших класів основам швейної справи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Хренова Вікторія Валеріївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань 

(Черкас. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2015-1027 А] УДК 378.011.3-051:[373.5.016:687 

2372. Хромченко О. В. Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціаль-

ностей до організації навчально-дослідницької діяльності старшокласників : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Хромченко Олена Василівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Харків, 2014. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2014-5923 А] 

 УДК 378.011.3-051:81 

2373. Цись Д. І. Методика удосконалення фізичної підготовленості студентів у 

процесі навчання волейболу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Цись Дмитро Іванович ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка]. — 

Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2015-

0269 А] УДК 378.147:796.325 

2374. Цоколенко О. А. Формування професійної компетентності майбутніх 

учителів фізики в процесі педагогічної практики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Цоколенко Олександр Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2014-6227 А]

 УДК 378.011.3-051:53 

2375. Цюняк О. П. Формування професійної культури майбутніх магістрів 

початкової освіти у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Цюняк 

Оксана Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-

1876 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

2376. Чепурна М. В. Основні тенденції гуманітаризації професійної освіти в 

країнах Західної Європи (Німеччина, Велика Британія, Франція) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Чепурна Мирослава Володимирівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. 

держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. — [2015-1754 А] 

 УДК 378.014:172.16](4) 

2377. Чередніченко Н. Ю. Професійна підготовка вчителів інформатики в 

університетах Нідерландів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Чередніченко Наталія Юріївна ; 
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Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка]. — Умань (Черкас. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 

— 100 пр. — [2014-6153 А] УДК 378.011.3-051:004](492) 
2378. Чернишенко О. Є. Технологія використання мультимедійних засобів у 

професійній підготовці майбутніх офіцерів внутрішніх військ : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Чернишенко Олег Євгенійович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. 
— Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2015-1755 А]
 УДК 378.147:351.74]:004 

2379. Чжао Веньфан. Методика вокально-хорового навчання студентів Китаю 
з використанням українських співацьких традицій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Чжао 
Веньфан ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2014-6505 А] 

 УДК 378.147(510):78.087.6(=161.2) 
2380. Швецова Г. А. Методика навчання основ комп'ютерної графіки 

майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Швецова Ганна Андріївна ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2015-1598 А] 

 УДК 378.011.3-051:51/53]:004 
2381. Юнак А. П. Методика застосування технологій лижної підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Юнак Антон Павлович ; 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Глухів. держ. пед. ун-т ім. Олександра 
Довженка]. — Луцьк, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 
100 пр. — [2015-0759 А] УДК 378.011.3-051:796.92 

2382. Яковенко І. О. Проблеми християнської етики у педагогічній спадщині 
діячів Києво-Могилянської академії (XVII—XVIII століття) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Яковенко Ірина Олександрівна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Мелітополь 
(Запоріз. обл.), 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-
6240 А] УДК 378.4:27-42](477-25)"16/17" 

2383. Ярославцева М. І. Формування професійної самореалізації майбутніх 
фахівців дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Ярославцева Мілена Ігорівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. 
пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Укр. інж.-пед. акад.]. — Переяслав-
Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (35 назв). 
— 100 пр. — [2015-0279 А] УДК 378.011.3-051:373.2 

39 Культурна антропологія. Етнографія. Фольклор 

На ступінь кандидата 

2384. Литвин К. А. Народознавча діяльність єпархіального духовенства 
Чернігівської губернії (середина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Литвин Катерина 
Андріївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — 
[2015-0331 А] УДК 39:27-722.5](477.51)"185/191" 
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2385. Литвинчук Н. В. Традиційні промисли та ремесла Сумщини кінця 

ХІХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Литвинчук Наталія Василівна ; НАН України, Ін-т 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2015. 

— 23 с. — Бібліогр.: с. 20—21 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-0415 А] 

 УДК 39:334.712-028.78](477.52)"189/201" 

2386. Піскун О. О. Ідентифікаційні процеси в середовищі населення Південної 

Слобожанщини в історичному розвитку: мовнокультурні, етноконфесійні та ціннісні 

виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 

"Етнологія" / Піскун Олена Олександрівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2015. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-0350 А] 

 УДК 39(477.54/.62)(091) 

2387. Сіренко С. В. Рибальство України другої половини ХІХ — початку ХХІ сто-

ліття: знаряддя та способи лову, традиції, трансформації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Сіренко Сергій Ва-

сильович ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — 

[2015-0427 А] УДК 39:639.2.081](477)"185/201" 

2388. Челноков М. В. Проблема етнокультурної інтерпретації східноєвропей-

ських пам'яток ранньоримської доби в науковій літературі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Челноков Максим 

Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 17 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви). — 100 пр. — [2015-1353 А] 

 УДК 39:904](4-11)"00/01" 

398 Фольклор у вузькому значенні 

На ступінь доктора 

2389. Кожолянко О. Г. Календарні свята та обряди українців Буковини: 

семантика і символіка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 

[спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Кожолянко Олександр Георгійович ; НАН України, Ін-т 

українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2015. — 36 с. 

— Бібліогр.: с. 25—31 (59 назв). — 100 пр. — [2015-0036 А] 

 УДК 398.3(477.85) 

На ступінь кандидата 

2390. Біляковський П. В. Традиційна метеорологія українців Карпат : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / 

Біляковський Петро Володимирович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана 

Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-1923 А] 

 УДК 398.33(=161.2)(292.452) 

2391. Конопка В. М. Хліборобські мотиви в календарній обрядовості українців 

Південно-Західного історико-етнографічного регіону України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Конопка 

Володимир Михайлович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича, 

Ін-т народознавства. — Львів, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — 

[2015-0413 А] УДК 398.332.33(477.7/.8) 
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5 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище.  

Енвіронментологія. Екологія 

На ступінь доктора 

2392. Дубас Р. Г. Економіко-організаційні засади екологічно збалансованого 

використання і відтворення лісових ресурсів України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та 

охорони навколиш. середовища" / Дубас Ростислав Григорович ; НАН України, Ін-т 

проблем ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2014. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—33 (48 назв). — 100 пр. — [2014-6423 А] 

 УДК 502.131:630](477) 

На ступінь кандидата 

2393. Бардась В. М. Удосконалення фіскального регулювання природокорис-

тування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 

"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Бардась 

Вадим Миколайович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і при-

родокористування України, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-0005 А] 

 УДК 502.171:330.15 

2394. Басов М. В. Забезпечення екологічної безпеки ливарно-механічних ви-

робництв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 

"Екол. безпека" / Басов Микола Вікторович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти та 

газу, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Івано-Франківськ, 2014. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—20 (38 назв). — 100 пр. — [2015-0243 А] 

 УДК 502.3:504.5:621.74 

2395. Березницька Ю. О. Оцінка впливу підтоплення на екологічну безпеку 

територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 

"Екол. безпека" / Березницька Юлія Олегівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. 

— Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-

1805 А] УДК 504.4:556.3 

2396. Білопільська О. О. Еколого-економічні основи управління системою 

поводження з твердими побутовими відходами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охо-

рони навколиш. середовища" / Білопільська Олександра Олександрівна ; Сум. держ. 

ун-т. — Суми, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2015-0645 А] УДК 502.174 

2397. Верестун Н. О. Оцінка екологічної культури сільського населення як 

складової екобезпечного розвитку агросфери Східного Поділля : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Верестун 

Наталія Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і при-

родокористування, [Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. М-ва екології та 

природ. ресурсів України]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(21 назва). — 100 пр. — [2015-0405 А] 

 УДК 502.175:338.43](477.43/.44-11) 

2398. Єфименко А. О. Зниження техногенного навантаження на довкілля при 

використанні водостійкої промислової вибухової речовини : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Єфименко 

Анна Олександрівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-6018 А] УДК 502.17:661.1/.4 

2399. Золкін І. О. Розробка системи автоматизованого екологічного моніто-

рингу тритію на об'єктах ядерно-паливного циклу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Золкін 

Ігор Олегович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. середовища 

НАН України". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

120 пр. — [2015-0465 А] УДК 502.175:621.039.532.6](477) 
2400. Ковач В. О. Розробка системи комплексного автоматизованого радіоеко-

логічного моніторингу території промислово-міської агломерації міста Дніпродзер-

жинська : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 

"Екол. безпека" / Ковач Валерія Омелянівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т 

геохімії навколиш. середовища НАН України". — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 120 пр. — [2015-0473 А] 

 УДК 502.175:[332.122:338.45]](477.63-21) 

2401. Корбут М. Б. Забезпечення екологічної безпеки звалищ твердих по-

бутових відходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
21.06.01 "Екол. безпека" / Корбут Марія Броніславівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Ми-

хайла Остроградського, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Кременчук (Полтав. обл.), 

2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — [2015-

1547 А] УДК 502.17:628.4.032 

2402. Липовий В. О. Техногенні ризики забруднення довкілля під час 
експлуатування та ремонтних робіт резервуарів з нафтопродуктами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Липовий 

Володимир Олександрович ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. 

акад. післядиплом. освіти та упр., [Нац. ун-т цивіл. захисту України]. — Київ, 2015. 
— 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2015-0330 А] 

 УДК 504.5:665.6 

2403. Матрухан Т. І. Формування орнітокомплексів у долинних місцях 

мешкання в Північному Приазов'ї, їх охорона та раціональне використання : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 

Матрухан Тетяна Іванівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Мелітопол. 

держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-0129 А] 

 УДК 502.211:598.2](477.7) 
2404. Проценко О. Л. Підвищення екологічної безпеки виробництва фероси-

ліцію методом електрошлакового переплаву : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Проценко Олена 

Леонідівна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Н.-д. установа "Укр. НДІ 
екол. проблем", Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-1663 А] 

 УДК 502.17:669.15-198 

2405. Радчук І. В. Екологічний моніторинг лімнологічних систем методами 

дистанційного зондування Землі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Радчук Ігор Валентинович ; Київ. нац. ун-т 

буд-ва і архітектури, [Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору НАН Ук-

раїни]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 150 пр. — 

[2015-1000 А] УДК 502.17:528.8 
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2406. Сабан В. З. Удосконалення методів зменшення техногенного забруд-

нення гідросфери на кінцевій стадії експлуатації нафтових родовищ : (на прикладі 

Долин. нафт. родовища) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Сабан Віталій Зіновійович ; Івано-Франків. нац. 

техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-5834 А] УДК 502.51:622.276](477.86) 

2407. Сігалова І. О. Агроекологічне оцінювання стану селітебних територій за 

впливу промислового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Сігалова Ірина Олександрівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (22 назви). — 100 пр. — [2015-1147 А] УДК 504.5 

2408. Федоренко Р. М. Методика прогнозування ризиків забруднення довкілля 

витоками нафтопродуктів із вертикальних сталевих резервуарів внаслідок їх корозії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. 

безпека" / Федоренко Роман Миколайович ; М-во екології та природ. ресурсів 

України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., [Нац. ун-т цивіл. захисту 

України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2015-0435 А] УДК 502.175:[504.6:666.7 

2409. Хруник С. Я. Підвищення екологічної безпеки при використанні 

альтернативного палива в цементному виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Хруник Софія Яро-

славівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. ун-т "Львів. по-

літехніка"]. — Івано-Франківськ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2015-0267 А] УДК 502.3:504.5:666.941/.948 

51 Математика 

511 Теорія чисел 

На ступінь кандидата 

2410. Лелеченко А. В. Арифметичні функції, асоційовані з експонентними 

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

01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / Лелеченко Андрій Володимирович ; НАН 

України, Ін-т математики, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-1704 А] УДК 511.3 

2411. Сергєєв С. С. Метод тригонометричних сум в асимптотичних задачах 

теорії чисел : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / Сергєєв Сергій Сергійович ; НАН України, Ін-т 

математики, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2015-1719 А] УДК 511.32 

512 Алгебра 

На ступінь доктора 

2412. Скобелєв В. В. Розробка і дослідження методів аналізу автоматних 

моделей, визначених на алгебраїчних структурах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та 

кібернетики" / Скобелєв Володимир Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 30 с. — Бібліогр.: с. 23—27 (44 назви). — 100 пр. — 

[2015-1866 А] УДК 512.7:681.5 
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На ступінь кандидата 

2413. Романів А. М. Дільники із заданими канонічними діагональними 

формами матриць над поліноміальними кільцями та кільцями елементарних 

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

01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / Романів Андрій Михайлович ; Держ. ВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Ін-т приклад. проблем механіки і 

математики ім. Я. С. Підстригача НАН України]. — Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-6106 А] 

 УДК 512.64+512.55 

2414. Швай Н. О. Деформації матриць та критерії унітарної подібності і 

додатної визначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / Швай Надія Олександрівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (12 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-0839 А] УДК 512.643 

514 Геометрія 

На ступінь доктора 

2415. Мартинов В. Л. Моделювання оптимальних геометричних параметрів 

енергоефективних будівель гранної форми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Мартинов 

Вячеслав Леонідович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Кременчуц. нац. ун-т 

ім. Михайла Остроградського]. — Київ, 2015. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—36 

(93 назви). — 150 пр. — [2015-1339 А] УДК 514.18:624.04 

На ступінь кандидата 

2416. Золотова А. В. Дискретна кускова інтерполяція точок при формуванні 

поверхонь в архітектурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Золотова Алла Василівна ; Київ. 

нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(22 назви). — 100 пр. — [2015-0371 А] УДК 514.18:72 

2417. Челомбітько В. Ф. Геометричне моделювання візерунків поліграфічного 

захисту цінних паперів лініями зі змінною кривиною : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.03 "Техн. естетика" / Челомбітько 

Віктор Федорович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 

100 пр. — [2015-0506 А] УДК 514.18:655 

2418. Шугайло О. О. Будова підмноговидів в афінному просторі з ви-

родженою афінною фундаментальною формою : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 "Геометрія та топологія" / Шугайло 

Олена Олексіївна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна, 

[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 

(11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-1234 А] УДК 514.754 

517 Аналіз 

На ступінь кандидата 

2419. Аноп А. В. Еліптичні крайові задачі у просторах узагальненої гладкості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 
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"Диференц. рівняння" / Аноп Анна Вікторівна ; НАН України, Ін-т математики. — 

Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 120 пр. — 

[2014-6402 А] УДК 517.9 

2420. Боровченкова М. С. Еволюційні рівняння систем частинок з дисипа-

тивною взаємодією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Боровченкова Марія Сергіївна ; НАН України, Ін-т 

математики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2014. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1087 А] УДК 517.9 

2421. Грабова У. З. Оцінки відхилень лінійних середніх рядів Фур'є на класах 

(ψ, β)-диференційовних функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Грабова Уляна Зеновіївна ; НАН України, 

Ін-т математики, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1049 А] 

 УДК 517.518.45 

2422. Грод А. І. Спектральний аналіз деяких класів несамоспряжених опера-

торів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 

"Мат. аналіз" / Грод Андрій Іванович ; НАН України, Ін-т математики. — Київ, 2014. 

— 23 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-

6488 А] УДК 517.98 

2423. Данилюк А. О. Крайові задачі для систем параболічного типу з інтегро-

диференціальними операторами і виродженнями : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Данилюк 

Альона Олегівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-6338 А] 

 УДК 517.9 

2424. Довжицька І. М. Задача Коші для параболічних систем типу Шилова із 

змінними коефіцієнтами та невід'ємним родом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Довжицька 

Ірина Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-6342 А] 

 УДК 517.9 

2425. Єршова Ю. Ю. Обернені спектральні задачі, що пов'язані з класичними 

та квантовими графами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Єршова Юлія Юріївна ; НАН України, Ін-т 

математики. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2015-1819 А] УДК 517.984:519.17 

2426. Івашина Т. В. Рівність Даугавета та даугаветівські центри : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / 

Івашина Тетяна Вікторівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур 

ім. Б. І. Вєркіна, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-1376 А] УДК 517.982.22 

2427. Ісарюк І. М. Нелокальні крайові задачі для параболічних рівнянь з 

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

01.01.02 "Диференц. рівняння" / Ісарюк Інна Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-2052 А] УДК 517.956.4 

2428. Краснокутська І. В. Усереднення багаточастотних систем з нетеровими 

крайовими умовами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
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[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Краснокутська Інесса [тобто Інеса] Воло-

димирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Київ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-6491 А] 

 УДК 517.9 

2429. Лазаренко І. С. Оптимальне керування для параболічних рівнянь з 

точковими нелокальними крайовими умовами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. 

рішень" / Лазаренко Ірина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 120 пр. — [2014-6212 А] УДК 517.977:517.956.4 

2430. Лебідь В. О. Спектральний аналіз зліченних графів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Лебідь 

Вікторія Олександрівна ; НАН України, Ін-т математики. — Київ, 2014. — 19 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2014-6492 А] 

 УДК 517.98 

2431. Мелешко В. В. Граничні цикли і дисипативні структури в системах, які 

описуються диференціальними рівняннями з дробовими похідними : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 

обчислюв. методи" / Мелешко Віталій Вікторович ; НАН України, Ін-т приклад. 

проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-1633 А] УДК 517.95 

2432. Миронюк В. В. Апроксимативні характеристики класів функцій багатьох 

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

01.01.01 "Мат. аналіз" / Миронюк Віталій Володимирович ; НАН України, Ін-т 

математики. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2014-6217 А] УДК 517.55 

2433. Овчар І. Є. Теореми типу Вімана-Валірона для цілих рядів Діріхле з 

немонотонними показниками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Овчар Ігор Євгенійович ; Держ. ВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Івано-Франківськ, 2014. — 18, [1] с. — Бібліогр.: с. 16 (12 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2014-6079 А] УДК 517.53 

2434. Паньков А. В. Атрактори многозначних напівпотоків тривимірної 

системи Бенарда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Паньков Андрій Вікторович ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Чернівці, 2015. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2015-0223 А] 

 УДК 517.9 

2435. Пухтаєвич Р. П. Конструктивний опис моногенних функцій в гармо-

нічних алгебрах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Пухтаєвич Роман Петрович ; НАН України, Ін-т 

математики. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2014-6218 А] УДК 517.4 

2436. Сергєєва Л. М. Глобальна апроксимація розв'язків диференціально-

функціональних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Сергєєва Лідія Миколаївна ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-6387 А] УДК 517.9 
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2437. Стєпанова К. В. Локалізаційні властивості розв'язків квазілінійних 

параболічних рівнянь з вироджуваним абсорбційним потенціалом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / 

Стєпанова Катерина Вадимівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т приклад. 

математики і механіки НАН України]. — Харків, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 

(19 назв). — 100 пр. — [2015-1313 А] УДК 517.956.4 
2438. Чернецька Л. О. Узагальнені моментні зображення та раціональні 

апроксимації функцій багатьох змінних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Чернецька Лілія Олексіївна ; 

НАН України, Ін-т математики. — Київ, 2014. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 
(16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-6504 А] УДК 517.98 

2439. Чеханова Г. О. Неперервність за параметром розв'язків одновимірних 

крайових задач та їх похідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Чеханова Ганна Олексіївна ; НАН 
України, Ін-т математики. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 

120 пр. — [2015-1033 А] УДК 517.956.223 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь доктора 

2440. Костенко О. М. Синтез оптимальних планів експериментів в умовах 

обмежених матеріальних та часових ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / 

Костенко Олена Михайлівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ун-т", [Нац. 

аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Харків, 2015. — 40 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—38 (69 назв). — 100 пр. — [2015-1059 А] 

 УДК 519.24 

2441. Погоруй А. О. Системи взаємодіючих частинок у марковських середо-

вищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 
"Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Погоруй Анатолій Олександрович ; НАН 

України, Ін-т математики, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 

32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (36 назв). — 100 пр. — [2014-6090 А] УДК 519.21 

На ступінь кандидата 

2442. Гололобов Д. О. Метод емпіричних середніх у задачах оцінювання 

параметрів та оптимізації багатовимірних стохастичних систем : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія 
оптимал. рішень" / Гололобов Дмитро Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 115 пр. — 

[2014-6243 А] УДК 519.21 

2443. Томашик В. В. Граничні теореми для оптимальних моментів зупинки 
випадкових процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

спец. 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Томашик Владислав Ва-

сильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-5900 А] УДК 519.21 

2444. Усар І. Я. Аналіз та оптимізація систем з повторними викликами і 
змінною інтенсивністю вхідного потоку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Усар 

Ірина Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-5906 А] УДК 519.21 
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519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь доктора 

2445. Нечуйвітер О. П. Кубатурні формули обчислення інтегралів від 

швидкоосцилюючих функцій трьох змінних за допомогою інтерфлетації функцій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. 

моделювання та обчислюв. методи" / Нечуйвітер Олеся Петрівна ; НАН України, Ін-т 

кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (67 назв). — 100 пр. — [2015-0217 А] УДК 519.6 

2446. Першина Ю. І. Теорія розривних сплайнів та її застосування в комп'ю-

терній томографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Першина Юлія Ігорівна ; 

НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Київ, 

2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (69 назв). — 100 пр. — [2015-0947 А]

 УДК 519.674:[61-073.756.8:004.932 

519.7 Математична кібернетика 

На ступінь доктора 

2447. Самойленко І. В. Аналіз асимптотичних властивостей складних еволю-

ційних систем в схемі пуассонової апроксимації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. 

рішень" / Самойленко Ігор Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т 

математики НАН України]. — Київ, 2014. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (35 назв). — 

120 пр. — [2014-5840 А] УДК 519.72 

519.8 Математичні теорії та методи дослідження операцій 

На ступінь доктора 

2448. Венгеров І. Р. Математичне моделювання еволюційних теплофізичних 

процесів в складних системах геотехносфери : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / 

Венгеров Ігор Рувимович ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Під-

горного, [Ін-т фізики гірн. процесів]. — Харків, 2014. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—35 (47 назв). — 100 пр. — [2015-1767 А] УДК 519.87:536]:622 

2449. Колеснікова К. В. Методологія структурного та параметричного аналізу 

систем проектного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Колеснікова Катерина Вік-

торівна ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, [Одес. нац. політехн. 

ун-т]. — Миколаїв, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (50 назв). — 

100 пр. — [2015-1782 А] УДК 519.87:005.8 

2450. Макарічев О. В. Системи і комплекси з оптимальним розподіленням та 

обслуговуванням при будь-якому припустимому навантаженні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 

обчислюв. методи" / Макарічев Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т 

кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Київ, 2015. 

— 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (34 назви). — 100 пр. — [2015-1707 А] 

 УДК 519.876 

2451. Мартинюк П. М. Математичне моделювання консолідації ґрунтів з 

урахуванням техногенного впливу та комплексу фізико-хімічних процесів : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання 

та обчислюв. методи" / Мартинюк Петро Миколайович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т 

ім. Івана Пулюя, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Тернопіль, 

2015. — 42 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—38 (71 назва). — 100 пр. — [2015-0106 А] 

 УДК 519.87:631.4 

На ступінь кандидата 

2452. Аралова А. А. Чисельний аналіз стану пружних та термопружних 

циліндричних тіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Аралова Альбіна 

Андріївна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2015. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2015-0162 А] 

 УДК 519.876.5 

2453. Голік А. О. Відстані відповідності та засоби групування для векторних 

та матричних векторів ознак та їх застосування в задачах розпізнавання мови та мови 

жестів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.04 

"Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Голік Андрій Олександрович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 

— 120 пр. — [2014-6242 А] УДК 519.8:004.934 

2454. Двірничук К. В. Математичне моделювання динаміки товстих пружних 

плит в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Двірничук 

Костянтин Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 24 с. 

— Бібліогр.: с. 20—22 (18 назв). — [2015-1540 А] 

 УДК 519.87:539.3 

2455. Дрозденко В. О. Методи підрахунку вартості страхових контрактів при 

відомих розподілах збитків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Дрозденко Віталій 

Олександрович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Чернівці, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-0026 А] УДК 519.87:368.022 

2456. Козій І. Я. Скінченно-елементний аналіз стійкості оболонок, податливих 

до зсуву та стиснення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Козій Ірина Ярославівна ; 

НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-1625 А] УДК 519.87:62-462 

2457. Малафєєва Л. Ю. Математичне забезпечення розв'язання задач перед-

бачення на основі модифікованого методу Делфі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / 

Малафєєва Людмила Юріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 

Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-

1067 А] УДК 519.87 

2458. Несвіт К. В. Математичні моделі дифракції електромагнітних хвиль на 

плоскопаралельних структурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Несвіт Катерина 

Віталіївна ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(30 назв). — 100 пр. — [2014-6494 А] УДК 519.876.5 
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2459. Олех Т. М. Розробка моделей цілепокладання та методів прийняття 

рішень в проектах на основі багатовимірних оцінок : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Олех 

Тетяна Мефодіївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-1295 А] 

 УДК 519.876.2 

2460. Ольховська О. В. Комбінаторні задачі ігрового типу на множині роз-

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

01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Ольховська Олена Воло-

димирівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [ВНЗ Укоопспілки 

"Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2015-1988 А] УДК 519.854 

2461. Разі Джабур Шгіт Аль-Азаві. Марківські моделі процесів ліквідації 

аварій в людино-машинних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Разі Джабур 

Шгіт Аль-Азаві ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2014-6382 А] 

 УДК 519.876.5 

2462. Субота І. О. Задача оптимальної упаковки еліпсів: математичні моделі та 

методи розв'язання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Субота Ірина Олександ-

рівна ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Харків, 

2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2015-1467 А] УДК 519.85 

2463. Сьомкін В. В. Упаковка опуклих тривимірних геометричних об'єктів з 

поворотами у зв'язні області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Сьомкін Воло-

димир Володимирович ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгор-

ного. — Харків, 2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2015-0594 А] УДК 519.876.5 

2464. Ходневич Я. В. Математичне моделювання кінематики руслового потоку 

при обтіканні донних гряд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Ходневич Ярослав 

Васильович ; НАН України, Ін-т телекомунікац. і глобал. інформ. простору. — Київ, 

2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 1 20 пр. — [2014-5920 А]

 УДК 519.876.5 

2465. Хом'як О. М. Методи прискореного моделювання високонадійних 

систем змінної структури та зі змінною ефективністю функціонування : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання 

та обчислюв. методи" / Хом'як Ольга Миколаївна ; НАН України, Ін-т кібернетики 

ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 

— [2015-0835 А] УДК 519.876 

2466. Чарковська Н. В. Математичне моделювання та просторовий аналіз 

процесів емісії парникових газів у промисловому та сільськогосподарському 

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

01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Чарковська Надія Василівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(20 назв). — 1 40 пр. — [2015-1877 А] УДК 519.876.5:504.7](438) 
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52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

520 Інструменти, прилади та методи астрономічних  

досліджень 

На ступінь доктора 

2467. Шульга О. В. Моніторинг об'єктів навколоземного космічного простору 

наземними оптичними та радіо засобами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.01 "Астрометрія і небес. механіка" / Шульга 

Олександр Васильович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія, [НДІ "Миколаїв. 

астрон. обсерваторія"]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 

(42 назви). — 100 пр. — [2015-1399 А] УДК 520.2+621.396.62 

На ступінь кандидата 

2468. Бубнов І. М. Широкосмугове космічне радіовипромінювання та його 

реєстрація на низьких частотах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Бубнов Ігор Мико-

лайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Радіоастрон. ін-т НАН України]. — 

Харків, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2014-5979 А]

 УДК 520.27:523.62 

521 Теоретична астрономія. Небесна механіка 

На ступінь кандидата 

2469. Жаборовський В. П. Нова реалізація координат полюса Землі за даними 

лазерних спостережень штучних супутників : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.01 "Астрометрія і небес. механіка" / 

Жаборовський Віталій Петрович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. — 

Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (32 назви) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-1175 А] УДК 521.93:528.225 

523 Сонячна система 

На ступінь доктора 

2470. Дудник О. В. Динаміка радіаційних поясів і фонового радіовипроміню-

вання в навколоземному просторі як індикатор проявів сонячної активності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 

"Астрофізика, радіоастрономія" ; 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / Дудник 

Олексій Володимирович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія, [Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 

(66 назв). — 100 пр. — [2015-1330 А] УДК 523.98:520.66 

На ступінь кандидата 

2471. Пономаренко В. О. Спектральні особливості вибраних комет сімейства 

Юпітера та довгоперіодичних комет зі зворотним рухом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.03 "Геліофізика і фізика Соняч. 

системи" / Пономаренко Василь Олександрович ; НАН України, Голов. астрон. 

обсерваторія, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—21 (37 назв). — 100 пр. — [2015-1303 А] 

 УДК 523.64:523.45 
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524 Зорі. Зоряні системи. Всесвіт 

На ступінь кандидата 

2472. Чінарова Л. Л. Багатокомпонентна змінність довгоперіодичних, симбіо-
тичних та катаклізмічних зір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец. 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія"] / Чінарова Лідія Львівна ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 
(41 назва). — 100 пр. — [2014-5932 А] УДК 524.3 

528 Геодезія. Топографічно-геодезичні роботи.  
Фотограмметрія. Дистанційне зондування. Картографія 

На ступінь кандидата 

2473. Басараб Р. М. Індуктивні методи попередньої обробки даних ДЗЗ (Січ-2) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. 
аерокосм. дослідж." / Басараб Руслан Михайлович ; НАН України, Держ. косм. 
агентство України, Ін-т косм. дослідж. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2015-1524 А] УДК 528.852 

2474. Беленок В. Ю. Фізичні основи аерокосмічного знімання для проведення 
великомасштабного картографування територій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / Беленок 
Вадим Юрійович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 
(24 назви). — 100 пр. — [2015-0762 А] УДК 528.8.04:528.9 

2475. Новохацька Н. А. Комплексна оцінка та прогнозування впливу сміттє-
звалищ на складові довкілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Новохацька Наталя Анатоліївна ; Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архітектури, [Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору НАН 
України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2015-1849 А] УДК 528.8:502.174 

2476. Смірнов Я. В. Науково-методичні основи геоінформаційного карто-
графування земельних ресурсів Чернівецької області : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.12 "Геогр. картографія" / Смірнов 
Ярослав Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1464 А] 

 УДК 528.94:332.33](477.85) 

53 Фізика 

530 Теоретичні основи фізики 

На ступінь кандидата 

2477. Лаптєв Д. В. Динаміка дискретних бризерів у інтегрованих моделях 
кристалічних та електричних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Лаптєв Денис Володимирович ; НАН 
України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 110 пр. — [2014-6437 А] УДК 530 

531 Загальна механіка. Механіка твердих і жорстких тіл 

На ступінь кандидата 

2478. Купріянчик Л. В. Робастна стійкість і стабілізація руху механічних 

систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
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01.02.01 "Теорет. механіка" / Купріянчик Людмила Вікторівна ; НАН України, Ін-т 

математики. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-

1063 А] УДК 531.36 

532 Загальні питання механіки рідин. Механіка  

рідин (гідромеханіка) 

На ступінь доктора 

2479. Гнатів Р. М. Розвиток наукових основ прогнозування гідравлічних 

параметрів неусталених потоків в технологічних процесах : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.02.05 "Механіка рідини, газу та 

плазми" / Гнатів Роман Маріянович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", 

[Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Київ, 2014. — 37 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 32—35 (31 назва). — 100 пр. — [2014-6293 А] 

 УДК 532.54 

2480. Кізілова Н. М. Дослідження хвильових та стаціонарних течій рідини у 

розгалужених системах трубок з ускладненими властивостями : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та 

плазми" / Кізілова Наталія Миколаївна ; НАН України, Ін-т гідромеханіки, [Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2015. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 

(64 назви). — 120 пр. — [2015-0316 А] УДК 532.54:532.59 

2481. Храпатий С. В. Особливості структуроутворення та нові властивості 

асоційованих рідинних систем на основі функціональних наночастинок : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / 

Храпатий Сергій Вікторович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2015. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36. — 100 пр. — [2015-1026 А] 

 УДК 532.74:539.6 

На ступінь кандидата 

2482. Катан В. О. Ударна взаємодія тіла і рідини з вільною поверхнею : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка 

рідини, газу та плазми" / Катан Володимир Олександрович ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2014. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(37 назв). — 100 пр. — [2015-0482 А] УДК 532.5 

2483. Шатагіна О. О. Реологічні та оптичні характеристики і моделювання 

квазімакроскопічних приграничних структур немезогенів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. 

фізика" / Шатагіна Олена Олександрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — 

Одеса, 2014. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14. — 100 пр. — [2014-5937 А]

 УДК 532.783 

533 Механіка газів. Аеромеханіка. Фізика плазми 

На ступінь доктора 

2484. Ділай І. В. Розвиток газодинамічного методу та високоточних систем для 

приготування складних сумішей з мікроконцентраціями компонентів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи 

контролю та визначення складу речовин" / Ділай Ігор Володимирович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—32 (37 назв). — 

100 пр. — [2015-1928 А] УДК 533.27 
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2485. Соляков Д. Г. Генерація потужних плазмових потоків квазістаціонар-

ними плазмодинамічними системами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Соляков Дмитро Геннадійович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т" НАН 

України]. — Харків, 2015. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—30 (43 назви). — 

100 пр. — [2015-0395 А] УДК 533.95 

На ступінь кандидата 

2486. Малініна А. О. Оптичні характеристики і параметри газорозрядної 

плазми на сумішах парів диброміду ртуті з газами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.04 "Фіз. електроніка" / Малініна Антоніна 

Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — [2014-6442 А] 

 УДК 533.92:621.38 

2487. Марущенко І. М. Релятивістські ефекти при зіштовхувальному пере-

несенні у гарячій плазмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : спец. 01.04.08 "Фізика плазми" / Марущенко Ілля Миколайович ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13. — 

100 пр. — [2015-0689 А] УДК 533.9 

2488. Стальцов В. В. Швидкодіючі імпульсні інжектори робочої речовини для 

плазмодинамічних систем великої потужності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 01.04.08 "Фізика плазми" / Стальцов Валерій 

Валентинович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. наук. центр "Харків. фіз.-

техн. ін-т" НАН України]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-6121 А] УДК 533.9 

2489. Тімошенко Н. С. Шляхи зниження та локалізації пило-газових викидів 

дугових сталеплавильних печей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Тімошенко Надія 

Сергіївна ; НАН України, Ін-т гідромеханіки, [Донец. нац. ун-т]. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2015-0831 А] 

 УДК 533.17:[621.6.057.8:669.184.16 

535 Оптика 

На ступінь кандидата 

2490. Андреєв О. М. Застосування волоконно-оптичних та інтерференційних 

елементів у кореляційній спектроскопії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Андреєв 

Олександр Миколайович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2015-0883 А] УДК 535.33.082.5 

2491. Біланчук В. В. Вплив ізоморфного заміщення на електричні та оптичні 

властивості твердих розчинів на основі Cu7BX5I (B=Ge, Si; X=S, Se) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напів-

провідників і діелектриків" / Біланчук Василь Васильович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. 

нац. ун-т". — Ужгород, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (23 назви). — 

120 пр. — [2014-6326 А] УДК 535.3:537.226.4:621.315.61 

2492. Івашко П. В. Спектрально-поляризаційна діагностика оптичної анізо-

тропії патологічно змінених біологічних тканин : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Івашко Павло 

Вікторович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-1491 А] 

 УДК 535.33.012.2:57.086.8 

2493. Козак Н. Ф. Система прийняття рішень при формуванні колористики 

предметно-просторового середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.01.03 "Техн. естетика" / Козак Наталія Федорівна ; Київ. нац. 

ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(29 назв). — 100 пр. — [2015-1910 А] УДК 535.6:72.012 

2494. Максимчук П. О. Формування люмінесцентних центрів у нанокристалах 

CeO2-x : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 

"Фізика напівпровідників і діелектриків" / Максимчук Павло Олегович ; НАН 

України, Ін-т монокристалів, [Ін-т сцинтиляц. матеріалів]. — Харків, 2015. — 16 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1431 А] 

 УДК 535.37:546.655-31 

2495. Ушенко В. О. Вектор-параметрична діагностика та диференціація проявів 

оптичної анізотропії біологічних полікристалічних мереж : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Ушенко 

Володимир Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(27 назв). — 100 пр. — [2015-0958 А] 

 УДК 535.36:548.1.022/.027 

2496. Федоров В. В. Спектральні властивості одновимірних фотонних кристалів 

з трьома півхвильовими резонаторами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Федоров 

Володимир Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-0436 А] 

 УДК 535.417:535.565 

536 Теплота. Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь доктора 

2497. Ванкевич П. І. Розвиток теорії та принципів побудови засобів діаг-

ностики машин методами контактної термометрії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення 

складу речовин" / Ванкевич Петро Іванович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т" [та ін.]. — Київ, 2015. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 

(57 назв). — 100 пр. — [2015-0649 А] УДК 536.5 

2498. Захаров М. І. Розвиток наукових основ енергоресурсозберігання при 

інтенсифікації процесів тепломасопереносу в умовах рафінування рідкого металу від 

газів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. 

теплофізика та пром. теплоенергетика" / Захаров Микола Іванович ; НАН України, 

Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Донец. нац. техн. ун-т]. — Харків, 

2015. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—37 (35 назв). — 100 пр. — [2015-1375 А]

 УДК 536.24:669.054 

На ступінь кандидата 

2499. Рижова О. А. Взаємодія нових флуоресцентних зондів з модельними 

мембранами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
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03.00.02 "Біофізика" / Рижова Ольга Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара-

зіна. — Харків, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (22 назви). — 100 пр. 

— [2015-1136 А] УДК 536:577.32 

2500. Рябова О. А. Теплообмінні процеси при локальному перегріві внутрішньої 

поверхні виробничих приміщень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Рябова 

Олена Анатоліївна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. держ. акад. буд-ва та 

архітектури]. — Одеса, 2015. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — 

[2015-0384 А] УДК 536.24:699.86 
2501. Хребтова Г. С. Вплив лігандів на термодинамічні характеристики 

переходу спіраль-клубок у полінуклеотидах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Хребтова Ганна Сергіївна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усико-

ва НАН України]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(22 назви). — 100 пр. — [2015-1160 А] УДК 536:577.32 

2502. Чепіжко О. О. Кінетика переходу порядок-безлад в системах само-

рушних частинок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Чепіжко Олександр Олександрович ; Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 

100 пр. — [2014-6152 А] УДК 536.63 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь доктора 

2503. Галушко В. Г. Частотно-кутове зондування іоносфери (ЧКЗІ) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / 

Галушко Володимир Григорович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки 

ім. О. Я. Усикова, [Радіоастрон. ін-т НАН України]. — Харків, 2015. — 32 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 25—29. — 100 пр. — [2015-1892 А] 
 УДК 537.86:528.8-853 

2504. Ілюшин В. В. Радіоспектроскопія нежорстких молекул у міліметровому 

та субміліметровому діапазонах довжин хвиль : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Ілюшин Вадим 
Вадимович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Радіоастрон. ін-т НАН України]. — 

Харків, 2015. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—30. — 100 пр. — [2015-1207 А]

 УДК 537.86 

2505. Яремко Ю. Г. Реакція випромінювання та перенормування у класичній 

теорії поля: теоретико-груповий підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Яремко Юрій Григорович ; НАН 

України, Ін-т фізики конденс. систем. — Львів, 2015. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 31—33 (36 назв). — 100 пр. — [2015-0159 А] УДК 537.8 

На ступінь кандидата 

2506. Афанасьєва І. О. Іонно-фотонна спектрометрія атомів металів при 

взаємодії пучка іонів Ar зі складними речовинами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.20 "Фізика пучків зарядж. частинок" / 

Афанасьєва Інна Олексіївна ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", 

[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-1963 А] 

 УДК 537.53:546.293]:538.97 
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2507. Величко О. А. Розсіювання плоскої електромагнітної хвилі багато-

шаровими циліндричними структурами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Величко Олена Анатоліївна ; 

НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — Харків, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1810 А] 

 УДК 537.86 

2508. Виноградов А. О. Механізм струмопереносу в омічних контактах до 

кремнієвих мікрохвильових діодів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Виноградов 

Анатолій Олегович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лаш-

карьова. — Київ, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — 

[2015-1091 А] УДК 537.3:621.385.2 

2509. Гірка О. І. Фокусування сильнострумових іонних пучків у джерелах 

холлівського типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.20 "Фізика пучків зарядж. частинок" / Гірка Олексій Ігорович ; НАН 

України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2015-1965 А] УДК 537.56 

2510. Головащенко Р. В. Вісесиметричні резонатори на модах шепочучої 

галереї для мікрохвильової низькотемпературної радіоспектроскопії : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / 

Головащенко Роман Володимирович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки 

ім. О. Я. Усикова. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — 

[2014-5999 А] УДК 537.226.8:621.372 

2511. Єлісеєв О. О. Дифракція гаусових хвильових пучків на плоских екранах 

з прямокутними отворами та хвилеводними навантаженнями : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Єлісеєв 

Олег Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Радіоастрон. ін-т НАН 

України]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 

[2014-6015 А] УДК 537.874.6:621.396 

2512. Желтов В. М. Збудження електромагнітних коливань в генераторі 

дифракційного випромінювання з профільованим магнітостатичним полем : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.04 "Фіз. 

електроніка" / Желтов Володимир Миколайович ; НАН України, Ін-т радіофізики та 

електроніки ім. О. Я. Усикова. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. 

— 100 пр. — [2015-1372 А] УДК 537.862:621.385 

2513. Мовчан М. М. Електромагнітні коливання в композитних гіротропних 

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

01.04.03 "Радіофізика" / Мовчан Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2015-1448 А] УДК 537.86 

2514. Мудрак І. М. Синтез та властивості наноструктурних композитів на 

основі йодиду срібла та полімерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Мудрак Іван Михайлович ; 

НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2015-0055 А] УДК 537.31:544.6.018.42-16 

2515. Нагуляк О. О. Відновлення просторового розподілу характеристик 

об'єкта в зворотніх задачах магнітно-резонансної і реконструктивної томографії при 
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локальних спотвореннях сигналів відгуку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Нагуляк Олег Олександрович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015 -0699 А] УДК 537.86 

2516. Панкратова М. Л. Особливості обмінного зсуву у шаруватих феро/анти-

феромагнітних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Панкратова Марина Леонідівна ; НАН 

України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 110 пр. — [2015-1712 А] УДК 537.622 

2517. Пащенко М. І. Магнітооптичні та магнітні властивості рідкіснозе-

мельних боратів TbFe3(BO3)4, TbAl3(BO3)4, NdFe3(BO3)4 : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Пащенко Марія 

Ігорівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 120 пр. — [2015-1577 А] 

 УДК 537.6:546.273 

2518. Поліщук Д. М. Магнітні резонансні властивості неоднорідних макро- та 

наномагнетиків на основі марганцю і заліза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.11 "Магнетизм" / Поліщук Дмитро Михайлович ; Ін-т 

магнетизму НАН України та М-ва освіти і науки України. — Київ, 2015. — 25 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2015-0800 А] УДК 537.622 

2519. Пономаренко С. С. Ефективність взаємодії електронних потоків з 

об'ємно-поверхневими полями в генераторах О-типу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.04 "Фіз. електроніка" / Пономаренко 

Сергій Станіславович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки 

ім. О. Я. Усикова. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2014-6093 А] УДК 537.5:621.385 

2520. Салтиков Д. Ю. Електромагнітні коливання в мікрохвильових відкритих 

металодіелектричних резонаторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Салтиков Дмитро Юрійович ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2014. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-6109 А] 

 УДК 537.87:621.37 

2521. Слободянюк Д. В. Параметрична багатомодова взаємодія в магнетиках 

та наноструктурах на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Слободянюк Денис Володимирович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 

100 пр. — [2015-0550 А] УДК 537.86:620.3 

2522. Стогній Н. П. Стаціонарні та нестаціонарні електромагнітні поля в 

системах металевих ниток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Стогній Надія Петрівна ; Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 

100 пр. — [2014-5874 А] УДК 537.86 

2523. Чаркіна О. В. Радіопросвічування іоносфери випромінюванням дискрет-

них космічних джерел із застосуванням панорамних ріометрів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Чаркіна 

Олеся Вікторівна ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова, 

[Радіоастрон. ін-т]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2015-1753 А] УДК 537.87:551.510.535 
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2524. Чорна М. О. Обґрунтування методів та пристроїв інформаційної 

електромагнітної технології підвищення врожайності соняшника : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і 

системи" / Чорна Марія Олександрівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 

Василенка. — Харків, 2015. — 30 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—27 (10 назв). — 100 пр. 

— [2015-1476 А] УДК 537.87:[631.53.027.34:633.854.78 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

2525. Базалєєв М. І. Розробка фізико-технологічних основ термографічного 

контролю і моніторингу стану матеріалів для оцінки ресурсу устаткування і 

споруджень ядерної енергетики методами інфрачервоної радіометрії : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Базалєєв Микола Іванович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. 

— Харків, 2015. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (40 назв). — 100 пр. — [2015-

0721 А] УДК 538.95.082.6 

2526. Вайнберг В. В. Явища переносу в напівпровідникових селективно 

легованих гетероструктурах з різним типом квантових ям : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Вайнберг 

Віктор Володимирович ; НАН України, Ін-т фізики. — Київ, 2014. — 34 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 25—31. — 130 пр. — [2014-6203 А] 

 УДК 538.935:537.311.322 

2527. Коман Б. П. Закономірності міжфазової взаємодії у приповерхневих 

шарах структур на основі Si та CdxHg1-xTe : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Коман Богдан 

Петрович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-Франківськ, 2015. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—35 (66 назв). — 120 пр. — [2015-1422 А] УДК 538.971 

2528. Ніцук Ю. А. Оптичні та електрофізичні властивості монокристалів 

халькогенідів цинку, легованих іонами перехідних елементів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників 

і діелектриків" / Ніцук Юрій Андрійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — 

Одеса, 2015. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—30. — 100 пр. — [2015-1193 А]

 УДК 538.95:547.1'147 

2529. Пащенко О. В. Дефектність перовськитової структури і магнітотранс-

портні властивості нестехіометричних рідкісноземельних манганітів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 

тіла" / Пащенко Олексій Валентинович ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т 

ім. О. О. Галкіна. — Київ, 2015. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—40 (56 назв). 

— 100 пр. — [2015-0493 А] УДК 538.9:549.748 

На ступінь кандидата 

2530. Багдасарян А. А. Структурно-фазовий стан та фізико-механічні власти-

вості нітридних покриттів на основі Ti, Hf, Zr, V та Nb : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Багдасарян 

Артем Анатолійович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-0884 А] 

 УДК 538.975:661.571 
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2531. Балабан О. В. Ультразвукова модифікація низькорозмірних пористих та 

шаруватих структур і їхніх інтеркалатів для пристроїв накопичення енергії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 

тіла" / Балабан Оксана Василівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-1244 А] 

 УДК 538.9 

2532. Біщанюк Т. М. Формування нових інкапсульованих структур з 

нанообмеженою геометрією для пристроїв електроніки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Біщанюк 

Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 20—22 (22 назви). — 100 пр. — [2015-1245 А] УДК 538.9 

2533. Євич Я. І. Закономірності формування та еволюції контакту в дис-

персних системах на різних етапах консолідації : автореф. [дис.] на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Євич Ян 

Іванович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. — 

Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (17 назв). — 100 пр. — [2015-

1900 А] УДК 538.91:539.21 

2534. Жук А. Г. Еволюція структурних та люмінесцентних властивостей ZnS, 

отриманого методом високотемпературного синтезу, що самопоширюється, яка 

обумовлена додатковими обробками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Жук Антон Геннадійович ; 

НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-6299 А] 

 УДК 538.9 

2535. Кудін К. О. Світлорозсіюючі центри в йодидах лужних металів: природа, 

механізм утворення і способи запобігання їх появи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Кудін 

Костянтин Олександрович ; НАН України, Ін-т електрофізики та радіац. технологій, 

[Держ. наук. установа "Ін-т монокристалів"]. — Харків, 2015. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1381 А] УДК 538.958 

2536. Мила Д. Є. Фазові перетворення і структурні зміни в ході надпластичної 

деформації алюмінієвих сплавів 01420Т, 1933, АМг2М, 6111, АК4-1ч : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 

тіла" / Мила Діана Євгенівна ; НАН України, Ін-т електрофізики та радіац. 

технологій. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2015-0784 А] УДК 538.9 

2537. Мінайлова І. А. Лінійна фазова анізотропія, індукована термопружністю 

у твердому тілі в представленні модуляційної поляриметрії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Мінайлова Ірина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників 

ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2015. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (17 назв). — 

100 пр. — [2015-0214 А] УДК 538.9 

2538. Насєка В. М. Структурно-фазові перетворення в кремнії "сонячної" 

якості та кремній-оксидних плівках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Насєка Віктор Мико-

лайович ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. — Київ, 

2015. — 19 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2015-

1982 А] УДК 538.91:543.632.492 
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2539. Наумук А. Ю. Теорія самоорганізації при евтектичній кристалізації та 

комірковому розпаді твердих розчинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Наумук Артем 

Юрійович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2015-1983 А] 

 УДК 538.911:536.42 

2540. Нечай А. М. Поляризаційне гальмівне випромінювання при електрон-

ному збудженні атомів, ікосаедричних та кристалічних кластерів ксенону : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 

тіла" / Нечай Андрій Миколайович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур 

ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-0583 А] УДК 538.9 

2541. Онищенко В. Ф. Нерівноважні носії заряду в структурах макропо-

ристого кремнію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Онищенко Володимир Федорович ; НАН 

України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (40 назв). — 100 пр. — [2015-0221 А] УДК 538.9 

2542. Перец Ю. С. Електрофізичні та теплові властивості полімерних ком-

позитних матеріалів з двокомпонентним наповнювачем : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Перец 

Юлія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (27 назв). — 100 пр. — [2015-0865 А] 

 УДК 538.9 

2543. Пилипчук О. С. Гальваномагнітні явища в селективно легованих 

гетероструктурах AlGaAs/GaAs та InGaAs/GaAs : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Пилипчук 

Олександр Сергійович ; НАН України, Ін-т фізики. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-0349 А] УДК 538.9 

2544. Руденко Р. М. Вплив олова на формування нанокристалічного кремнію в 

тонких плівках a-Si та a-SiOx : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Руденко Роман Миколайович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2015-1999 А] УДК 538.975:546.28]:546.81 

2545. Товкач О. М. Взаємодії і формування структур в обмежених рідко-

кристалічних колоїдах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Товкач Олег Миколайович ; НАН України, Ін-т 

теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. — Київ, 2014. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13. 

— 100 пр. — [2014-5898 А] УДК 538.97 

2546. Шабельник Ю. М. Фізичні властивості плівкових гранульованих 

сплавів на основі магнітних і благородних металів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Шабельник 

Юрій Михайлович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17. — 100 пр. — [2015-1226 А] УДК 538.9 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика. Молекулярна фізика 

На ступінь доктора 

2547. Рудь О. Д. Будова невпорядкованих вуглецевих матеріалів, отриманих в 

умовах високоенергетичних впливів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Рудь Олександр Дмитрович ; 

НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2014. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — [2014-5833 А] 

 УДК 539.1:[544.022.6:546.26 

На ступінь кандидата 

2548. Зобніна В. Г. Міжмолекулярні взаємодії у нанокластерах органічних 

поліефірів з іонами та амінокислотами: мас-спектрометричний експеримент та 

комп'ютерне моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика" / Зобніна Валентина 

Георгіївна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2015-1177 А] 

 УДК 539.196:543.51 

2549. Кочнев М. О. Метод вимірювання кутових розподілів гамма-випро-

мінювання для підвищення безпеки при ліквідації наслідків радіаційної аварії : (на 

прикладі об'єкта "Укриття" ЧАЕС) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Кочнев 

Микола Олександрович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — 

Харків, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). — 100 пр. — [2015-

1569 А] УДК 539.166.082 

2550. Куліч Н. В. Дослідження поведінки радіонуклідів паливовмісних 

матеріалів ЧАЕС на основі нових спектроскопічних методів реєстрації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, 

елементар. частинок і високих енергій" / Куліч Надія Владиславівна ; НАН України, 

Ін-т ядер. дослідж. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 

— 100 пр. — [2015-1550 А] УДК 539.1 

2551. Полторжицька Т. В. Збудження ізомерних станів ядер 
115

Cd, 
119

Te, 
121

Te, 
123

Te та 
129

Te в фотонейтронних реакціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих 

енергій" / Полторжицька Тетяна Володимирівна ; НАН України, Ін-т електрон. 

фізики, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Київ, 2015. — 17 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — В анот. зазначено назву: Збудження ізомерних станів середньоважких ядер в 

фотоядерних реакціях в області гігантського дипольного резонансу. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (27 назв). — 100 пр. — [2015-1660 А] 

 УДК 539.17 

2552. Трубніков В. С. Утворення заряджених піонів у периферичних 

зіткненнях іонів 
208

Pb+
208

Pb при енергії vSnn=17,3 ГеВ : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. 

частинок і високих енергій" / Трубніков Віктор Сергійович ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Нац. наук. центр "Харків. Фіз.-техн. ін-т" НАН України]. — 

Харків, 2014. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2014-6136 А]

 УДК 539.17 

2553. Шаповал В. М. Кореляційна фемтоскопія в динамічних моделях ядро-

ядерних та протон-протонних зіткнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Шаповал Володимир 

Миколайович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. — Київ, 

2014. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2014-5935 А] 

 УДК 539.172 
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539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  

Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь доктора 

2554. Вовченко Л. Л. Вплив структурно-морфологічного стану нановугле-

цевого компонента на теплові та електрофізичні властивості вуглецевих композитів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика 

твердого тіла" / Вовченко Людмила Леонтіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34. — 100 пр. — [2015-1407 А]

 УДК 539.24:661.8'062 

2555. Гембара О. В. Методи розрахунку залишкової довговічності елементів 

конструкцій за дії водневмісних середовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Гембара 

Оксана Володимирівна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 

2015. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—40 (41 назва). — 100 пр. — [2015-1771 А] 

 УДК 539.4:669.788 

2556. Однодворець Л. В. Електрофізичні і магніторезистивні властивості 

багатошарових та гетерогенних плівкових матеріалів сенсорної техніки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, 

елементів і систем" / Однодворець Лариса Валентинівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 

2015. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39. — 100 пр. — [2015-

0345 А] УДК 539.216:539.219.1 

2557. Федів В. І. Отримання, властивості та застосування наноматеріалів на 

основі напівпровідників CdS, CdTe, ZnO : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Федів 

Володимир Іванович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Буковин. держ. мед. 

ун-т МОЗ України]. — Чернівці, 2014. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—39. — 100 пр. 

— [2014-6142 А] УДК 539.23:[669.73+669.58 

На ступінь кандидата 

2558. Лібов Д. Ю. Особливості спектра власних частот циліндрів скінченної 

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

01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Лібов Дмитро Юрійович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). 

— 100 пр. — [2015-0479 А] УДК 539.382 

2559. Олешкевич А. І. Термічно індуковані структурно-фазові перетворення в 

тонкоплівкових системах Cu-Sn-Mn та Pd-Ho : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Олешкевич Анна 

Ігорівна ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича, [Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 20—22. — 100 пр. — [2015-0109 А] УДК 539.216:539.219.3 

2560. Поліщук Т. В. Дослідження процесів міжфазного передруйнування у 

кутовій точці межі поділу середовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Поліщук Тетяна 

Вікторівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Уман. держ. пед. ун-т 

ім. Павла Тичини]. — Дніпропетровськ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2015-0383 А] УДК 539.375 

2561. Середницька Х. І. Двовимірний термонапружений стан біматеріальних 

тіл з міжфазними теплопроникними тріщинами : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 

Середницька Христина Ігорівна ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і 

математики ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2015-0426 А] УДК 539.3 

2562. Хріпта Н. І. Вплив високочастотного ударного навантаження на 

структуру та функціональні властивості сплавів на основі цирконію : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / 

Хріпта Наталія Ігорівна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — 

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

5922 А] УДК 539.4:539.231 

2563. Ярецька Н. О. Тиск пружного циліндричного штампу на пружний шар з 

початковими (залишковими) напруженнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Ярецька 

Наталія Олександрівна ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка, 

[Хмельниц. нац. ун-т]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2014-6400 А] УДК 539.38 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

542 Практична лабораторна хімія. Препаративна  

та експериментальна хімія 

На ступінь доктора 

2564. Потапенко Е. В. Каталітичне окислення алкіларенів та їх оксигенвміс-

них похідних озоном в рідкій фазі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Потапенко Едуард Володимирович ; 

Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля]. — Дніпропетровськ, 2015. — 42 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 36—39 

(42 назви). — 100 пр. — [2015-1133 А] УДК 542.943'7:546.214 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 

2565. Галиш В. В. Синтез і властивості селективних до радіоцезію целюлозних 

та лігноцелюлозних сорбентів, модифікованих нанокластерами фероціанідів 3d-ме-

талів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 

"Фізика і хімія поверхні" / Галиш Віта Василівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні 

ім. О. О. Чуйка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-0967 А] УДК 543.544-414.5:661.728 

2566. Рущак М. М. Реакції форм Купруму (І, ІІІ) з ціаніновими барвниками та 

їх аналітичне використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : спец. 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Рущак Михайло Михайлович ; Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-6269 А] УДК 543.4:546.56 

2567. Трохименко А. Ю. Твердофазно-йодометричне визначення форм йоду, 

інших окисників та сульфурвмісних відновників на пінополіуретані : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / 

Трохименко Анна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (20 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2015-

1591 А] УДК 543.422.061:678.664 
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544 Фізична хімія 

На ступінь доктора 

2568. Дацкевич О. В. Колоїдно-хімічні основи використання полісахаридів в 

процесах водопідготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : 

[спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Дацкевич Олена Вячеславівна ; НАН України, Ін-т 

колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — Київ, 2015. — 38 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—36 (38 назв). — 100 пр. — [2015-0366 А] 

 УДК 544.77:547.458]:628.161 

2569. Когут А. М. Синтез інвертабельних і реакційноздатних амфіфільних 

полімерів і формування міцелярних структур на їх основі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / 

Когут Ананій Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 44 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41. — 100 пр. — [2015-1057 А] УДК 544.777 

2570. Посохов Є. О. Фізико-хімічні аспекти взаємодії з ліпідними мембранами 

і фотоніка біологічно орієнтованих сполук, визначені методами оптичної спектро-

скопії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. 

хімія" / Посохов Євген Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Харків, 2015. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—31 (44 назви) та в підрядк. прим. — 

130 пр. — [2015-1389 А] УДК 544.725 

На ступінь кандидата 

2571. Баришніков Г. В. Структурні та спектральні властивості гетеро-

циркуленів і сенсибілізуючих барвників для фотоелектричних перетворювачів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / 

Баришніков Гліб Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Черкас. нац. 

ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-0442 А] УДК 544.16/.17:547.7 

2572. Гринь С. В. Структура і каталітичні властивості мезопористих моле-

кулярних сит з силоксититанатними та діетиленфеніленовими групами в кремне-

земному каркасі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.04 "Фіз. хімія" / Гринь Світлана Валеріївна ; НАН України, Ін-т фіз. хімії 

ім. Л. В. Писаржевського. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-0186 А] УДК 544.723.21 

2573. Єленіч О. В. Синтез та властивості нанорозмірних феришпінелей AFe2O4 

(A = Mn, Fe, Co, Ni, Zn) з неводних розчинів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Єленіч Олександр 

Вікторович ; НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — 

Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 18—21 (29 назв). — 100 пр. — 

[2015-1263 А] УДК 544.361.3:537.622.6 

2574. Назарковський М. О. Синтез та властивості нанокомпозитів на основі 

титанокремнеземів, допованих оксидами металів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Назарковський Михайло 

Олександрович ; НАН України. Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — Київ, 2015. — 

23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19 (20 назв). — 100 пр. — [2015-0991 А] 

 УДК 544.478:544.722 

2575. Сергієнко С. А. Вплив добавок оксидів металів на структуру, сенсорні та 

електрофізичні властивості мезопористих матеріалів на основі діоксиду олова : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / 



   

 
197 

Сергієнко Сергій Анатолійович ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писар-

жевського. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 

100 пр. — [2015-0360 А] УДК 544.723.21:546.81 
2576. Середюк В. О. Вплив природи лігандів на електрохімічні реакції з 

участю комплексів катіонів хрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.05 "Електрохімія" / Середюк Володимир Олександрович ; 
Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2014-6113 А] УДК 544.65 

2577. Сподарик М. І. Структура, воденьсорбційні та електрохімічні характе-
ристики гідридоутворюючих матеріалів на основі LaNi5 : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.04 "Фіз. хімія" / Сподарик Мар'яна 
Ігорівна ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. — 
Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2015-1672 А] 

 УДК 544.65:546.11-19 
2578. Тичина С. О. Структурно-хімічна відповідність вуглецевих електродних 

матеріалів та електролітів для конденсаторів подвійного електричного шару : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / 
Тичина Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка, 
[Ін-т сорбції та проблем ендоекології]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-0138 А] УДК 544.6.018.4 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 

2579. Бекірова З. З. Синтез і властивості координаційних сполук лантанідів з 
ацилдигідразонами 3-метил-1-феніл-4-формілпіразол-5-ону : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Бекірова 
Зарема Зейтуллаївна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-0443 А] УДК 546.650-3.04.057 

2580. Гумерова Н. І. Солі катіонів s- та f-металів із гетерополігексавольф-
рамоніколат(ІІ)-аніоном структури Андерсона : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Гумерова Надія 
Ісмагілівна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Донец. нац. ун-т]. — 
Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. 
— [2015-0304 А] УДК 546.78 

2581. Дегтяренко А. С. Каркасні координаційні полімери на основі поліфунк-
ціональних піридазинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Дегтяренко Анна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2015-2049 А] УДК 546-3:347.852]:544.1 

2582. Роман Л. Ю. Синтез, будова та властивості координаційних сполук Zn та 
Cd з гідразидами та саліцилальгідразонами бензенових кислот : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Роман 
Людмила Юріївна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2014. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2014-5825 А] 

 УДК 546.47/.48-386 
2583. Філеп М. Й. Системи на основі халькогенідів Ti(I), Sn(II), Pb(II): 

взаємодія компонентів та властивості фаз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Філеп Михайло Йосипович ; 
Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(20 назв). — 100 пр. — [2014-5911 А] УДК 546 

2584. Шовкова Г. В. Синтез, будова та властивості комплексів кобальту (ІІ), 

нікелю (ІІ) та міді (ІІ) з N-(фосфонометил)аміноянтарною кислотою : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / 

Шовкова Ганна Василівна ; НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вер-

надського. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2015-1357 А] УДК 546.73/.74+546.56]:54-32 

547 Органічна хімія 

На ступінь доктора 

2585. Циганков О. В. Вплив природи замісників на особливості структури та 

хімічні властивості N-хлор-N-алкоксиамідів, N,N-діалкоксиамідів і похідних N-алко-

ксигідразинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 

02.00.03 "Органіч. хімія" / Циганков Олександр Валерійович ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. 

хім.-технол. ун-т", [Кіровоград. льот. акад. Нац. авіац. ун-ту]. — Дніпропетровськ, 

2014. — 36 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 30—33 (31 назва). — 100 пр. — [2015-

1475 А] УДК 547.495:546.13 

2586. Швед О. М. Ацидоліз та феноліз епіхлоргідрину в умовах каталізу 

органічними основами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : 

[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Швед Олена Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. 

хім.-технол. ун-т", [Донец. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2014. — 44 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 36—41 (52 назви). — 100 пр. — [2015-1356 А] 

 УДК 547.322:66.094.942/.943 

На ступінь кандидата 

2587. Болібрух Х. Б. Синтез, властивості та біологічна активність нових S- та 

N-вмісних похідних хінонів і хіноксалінів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Болібрух Христина Богданівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-6482 А] УДК 547.567 

2588. Бригас А. О. Доміно-реакція Кневенагеля-гетеро-Дільса-Альдера у 

конструюванні тіопірано[2,3-d][1,3]тіазол-2-онів та їх аналогів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Бригас 

Андрій Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Львів, 2015. — 19 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 

— 100 пр. — [2015-1044 А] УДК 547.576+547.789]:544.412.1 

2589. Долина О. О. Едафотопи та фітоценози індустріальних ландшафтів 

Криворізького залізорудного басейну: просторова структура та особливості форму-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 

"Екологія" / Долина Олександр Олександрович ; НАН України, Криворіз. ботан. сад. 

— Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — 

[2015-1172 А] УДК 547.4:631.4]:553.31]](477.63) 

2590. Єленіч І. П. NН-імідоїлфосфонати : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.08 "Хімія елементоорганіч. сполук" / Єленіч 

Іванна Петрівна ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2015-1901 А] УДК 547-304.2 
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2591. Засуха С. В. Синтез фторовмісних аналогів бісфосфонатних нуклеотидів 

з використанням похідних (α-феніл)(α-фторо)метиленбісфосфонових кислот : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. 

хімія" / Засуха Сергій Васильович ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — Київ, 2015. 

— 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1820 А] 

 УДК 547.221 

2592. Заціха Ю. В. Довгохвильові борадипірометенові барвники з кон'югова-

ними замісниками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.03 "Органіч. хімія" / Заціха Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т органіч. 

хімії. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2015-1821 А] УДК 547.97:[547.1'127+547.759 

2593. Лукашук О. І. Синтез нових фосфорильованих пептидоміметиків на 

основі похідних 1,3-оксазолу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Лукашук Олена Іванівна ; НАН 

України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — Київ, 2015. — 20 с. : схеми. — 

Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-1429 А] УДК 547.466.1:547.787 

2594. Омельченко І. В. Вплив гетероатомів та замісників на ароматичність і 

конформаційну гнучкість шестичленних циклів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Омельченко Ірина 

Владиславівна ; НАН України, Ін-т органіч. хімії, [ДНУ НТК "Ін-т монокристалів"]. 

— Київ, 2015. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2015-

0941 А] УДК 547.8.04 

2595. Свалявин О. В. Електрофільна гетероциклізація алкенільних (алкініль-

них) похідних піразолопіримідину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Свалявин Олег Вікторович ; НАН 

України, Ін-т органіч. хімії, [ДВНЗ "Ужгород нац. ун-т"]. — Київ, 2015. — 18 с. : іл., 

табл., схеми. — Бібліогр.: с. 12—15 (23 назви). — 100 пр. — [2015-0822 А] 

 УДК 547.77:547.853 

2596. Цизорик Н. М. Циклофункціоналізація амідів алкенілкарбонових кислот 

арилсульфенілхлоридами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Цизорик Назар Михайлович ; НАН України, Ін-т 

органіч. хімії. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-0836 А] УДК 547.39'054.4:[547.54:546.131 

2597. Чумак В. В. Механізми антинеопластичної дії нових гетероциклічних 

сполук на основі 4-тіазолідинону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Чумак Віра Василівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [Ін-т біології клітини НАН України]. — Львів, 2015. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-0511 А] 

 УДК 547.79:615.277.3 

549 Мінералогія. Спеціальне мінералознавство 

На ступінь кандидата 

2598. Чав'як І. І. Процеси росту, структура та явища переносу у парофазних 

наноконденсатах станум телуриду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Чав'як Іван Ігорович ; 

ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2014. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (17 назв). — 100 пр. — [2015-0879 А] 

 УДК 549.31/.33:621.319.4 
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55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика 

На ступінь кандидата 

2599. Кацко С. В. Ефекти іоносферних бур: результати спостережень на харків-

ському радарі некогерентного розсіяння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Кацко Софія Валеріївна ; НАН 

України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова [та ін.]. — Харків, 2015. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — [2015-1906 А] 

 УДК 550.388.2 

550.4 Геохімія 

На ступінь кандидата 

2600. Малахова Т. В. Микробные процессы цикла метана и его баланс в 

Севастопольской акватории : (Чёрное море) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 

канд. биол. наук : [специальность] 03.02.10 [то есть 03.00.17] "Гидробиология" / 

Малахова Татьяна Владимировна ; Ин-т биологии юж. морей им. А. О. Ковалевского. 

— Севастополь, 2014. — 24 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 20—22. — 100 экз. — 

[2014-6061 А] 

 УДК 550.42(262.5) 

2601. Нестерович Н. В. Геохімія флюїдів середовища формування міденосних 

парагенезів у вулканітах трапової формації зони зчленування Волинського палеозой-

ського підняття і Волино-Подільської монокліналі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.02 "Геохімія" / Нестерович Наталія Воло-

димирівна ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. — Львів, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (16 назв). — 100 пр. — [2014-6372 А] 

 УДК 550.42(477.82) 

550.8 Прикладна геологія та геофізика. Геологічні  

пошуки та розвідка 

На ступінь кандидата 

2602. Нагорняк Р. І. Удосконалення методів контролю обводнення нафтогазо-

насичених пластів за результатами геофізичних досліджень свердловин : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / 

Нагорняк Роман Ігорович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-

Франківськ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 

100 пр. — [2015-2071 А] 

 УДК 550.832:553.982 

2603. Яцюта Д. О. Застосування методу аналізу спонтанної електромагнітної 

емісії Землі для пошуку вуглеводнів в акваторії Чорного моря : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.10 "Геологія океанів і морів" / 

Яцюта Дмитро Олександрович ; [Нац.] акад. наук України, Від-ня мор. геології та 

осадоч. рудоутворення, [Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна]. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2015-1360 А] 

 УДК 550.837.6:553.98](262.5) 
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551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія.  
Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

551.2/.3 Геодинаміка 

На ступінь кандидата 

2604. Мельничук Г. В. Геологічна будова і умови формування Волинського 
палеозойського підняття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 
спец. 04.00.01 "Заг. та регіон. геологія" / Мельничук Григорій Вікторович ; НАН 
України, Ін-т геол. наук. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). 
— 100 пр. — [2015-1978 А] УДК 551.248.1.058(477.82) 

2605. Тітова Н. О. Речовинний склад твердих викидів грязьових вулканів 
Керченського півострова та його значення для літолого-генетичних реконструкцій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.21 "Літо-
логія" / Тітова Наталія Олегівна ; НАН України, Від-ня мор. геології та осад. 
рудоутворення. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 
— 100 пр. — [2014-6131 А] УДК 551.217:552.14](477.75) 

551.46 Океанологія. Підводна топографія. Дно океану 

На ступінь доктора 

2606. Андріанова О. Р. Фізико-географічні закономірності динаміки рівня 
Світового океану та його підрозділів у зв'язку з посиленням антропогенного впливу 
й змінами клімату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 
11.00.01 "Фіз. географія, геофізика і геохімія ландшафтів" / Андріанова Ольга 
Радомирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2015. — 39 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 28—36 (63 назви). — 100 пр. — [2015-1682 А] 

 УДК 551.461:551.58 
2607. Кубряков А. И. Моделирование циркуляции и процессов массопереноса 

в Черном море в приложении к задачам оперативной океанографии : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. д-ра физ.-мат. наук : [специальность] 04.00.22 "Геофизика" / 
Кубряков Александр Иванович ; НАН Украины, Мор. гидрофиз. ин-т. — Се-
вастополь, 2014. — 38 с. : ил. — Библиогр.: с. 31—35 (52 назв.). — 120 экз. — [2014-
6050 А] УДК 551.465(262.5) 

На ступінь кандидата 

2608. Гижко Л. В. Фізико-географічні закономірності формування лиманів 
"Тузлівської групи" на північно-західному узбережжі Чорного моря : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.01 "Фіз. географія, 
геофізика і геохімія ландшафтів" / Гижко Лілія Володимирівна ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 
100 пр. — [2015-1691 А] УДК 551.468(262.5-15)(210.5) 

551.5 Метеорологія. Кліматологія 

На ступінь кандидата 

2609. Бовчалюк А. П. Динаміка атмосферного аерозолю за дистанційними 
наземними та супутниковими спостереженнями : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / Бов-
чалюк Андрій Павлович ; НАН України, Держ. косм. агентство України, Ін-т косм. 
дослідж., [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 100 пр. — [2015-0403 А] УДК 551.510.42 
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2610. Дюльгер М. О. Агрокліматична оцінка умов вирощування пожнивних 
культур в Україні в умовах зміни клімату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / 
Дюльгер Марія Олександрівна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1899 А] 

 УДК 551.583:633](477) 
2611. Єрмоленко Н. С. Просторово-часові характеристики посух в Україні за 

сучасних кліматичних умов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / Єрмоленко 
Наталя Сергіївна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1902 А] УДК 551.577.38(477) 

551.7/.8 Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

На ступінь кандидата 

2612. Ревер В. Б. Літологія еоценових відкладів північно-західного шельфу 
Чорного моря : (в контексті нафтогазоносності) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.21 "Літологія" / Ревер Володимир Богданович ; 
НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. — Львів, 2014. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 21—22. — 100 пр. — [2014-6383 А] УДК 551.781.4(262.5) 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

На ступінь кандидата 

2613. Захарій Н. В. Еколого-геологічні та економічні ризики освоєння надр 
Західного Донбасу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 
04.00.19 "Екон. геологія" / Захарій Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — 
[2015-1104 А] УДК 553.04:552.574(477.6) 

553.3/.4 Рудні родовища. Металоносні родовища корисних копалин 

На ступінь кандидата 

2614. Василенко С. П. Геологічна будова, умови утворення та рудоносність 
Мотронівсько-Аннівського титан-цирконієвого розсипного родовища (Середнє При-
дніпров'я) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.01 
"Заг. та регіон. геологія" / Василенко Світлана Петрівна ; НАН України, Ін-т геол. 
наук. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — 
[2015-1890 А] УДК 553.494.068.5+553.493.53.068.5 

553.5 Родовища природного каменю 

На ступінь кандидата 

2615. Руденко К. В. Геологія та металоносність ратнівської світи венду Ра-
фалівської площі : (Чарторийська зона розломів) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.01 "Заг. та регіон. геологія" / Руденко Ксенія 
Вадимівна ; НАН України, Ін-т геол. наук. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (25 назв). — 100 пр. — [2015-1998 А] УДК 553.532(477.8) 

553.9 Родовища вуглецевих порід. Родовища вуглеводнів 

На ступінь кандидата 

2616. Грига М. Ю. Прогнозування нафтогазоносності шельфу і континенталь-
ного схилу Західно-Чорноморської западини методом математично-статистичної об-
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робки результатів структурно-термо-атмогеохімічних досліджень : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" / 
Грига Марина Юріївна ; НАН України, Ін-т геол. наук. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2015-1966 А] 

 УДК 553.98.044:550.4.02](210.5-15:262.5) 

556 Гідросфера. Вода загалом. Гідрологія 

На ступінь кандидата 

2617. Баужа Т. О. Просторово-часові закономірності водного стоку водотоків 
у басейні річки Ріка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Баужа Тетяна 
Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. гідрометеорол. ін-т Держ. 
служби України з надзвичайн. ситуацій та НАН України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2015-0643 А] 

 УДК 556.16.04(282.2:477.87) 
2618. Настюк М. Г. Гідролого-руслознавчий аналіз даних гідрометричних 

спостережень у басейнах Верхнього Пруту та Сірету : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, 
гідрохімія" / Настюк Микола Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2015-0701 А] 

 УДК 556.537:551.435.13](477.83/.86) 
2619. Христюк Б. Ф. Особливості формування водного стоку річки Дунай та 

розробка методик його прогнозування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Христюк 
Борис Федорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. гідрометерол. ін-т 
Держ. служби України з надзвичайн. ситуацій та НАН України]. — Київ, 2015. — 
16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 140 пр. — [2015-0747 А] 

 УДК 556.16.06(282.243.7) 

57 Бioлогiчні науки загалом 

На ступінь кандидата 

2620. Ахатова Ю. С. Вплив низькомолекулярної фракції (до 5 кДа) кордової 
крові на енергетичний обмін деконсервованих лейкоцитів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Ахатова Юлія 
Сергіївна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. — Харків, 2015. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-2045 А] 

 УДК 57.086.13:612.11]:612.649 
2621. Михайлова О. О. Структурно-функціональний стан ядровмісних клітин 

кордової крові на різних етапах кріоконсервування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Михайлова Ольга Олек-
сандрівна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. — Харків, 2015. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-1839 А] 

 УДК 57.086.13:[612.649.014.2:612.11 
2622. Пошелок Д. М. Ремоделювання кісткової тканини після гіпотермії : 

(експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Пошелок Денис Михайлович ; НАН України, Ін-т 
проблем кріобіології і кріомедицини, [Держ. установа "Ін-т патології хребта та 
суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України"]. — Харків, 2015. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-1792 А] 

 УДК 57.043.084.1:616.71-001.18 



   

 
204 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь кандидата 

2623. Коломбар Т. М. Просторова структура педотурбаційної активності 
сліпака звичайного (Spalax microphthalmus) в умовах степового Придніпров'я : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 
Коломбар Тетяна Михайлівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — 
Дніпропетровськ, 2014. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — 
[2014-6041 А] УДК 574.4:631.4 

2624. Кузь І. А. Флора та рослинність боліт Середнього Придністров'я : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 
Кузь Інна Анатоліївна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Кам'янець-
Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2015-0779 А] УДК 574.2(282.247.314.043) 

2625. Миронов О. А. Нефтяные углеводороды в массовых организмах 
зарослевых сообществ прибрежной зоны Севастополя : (Чёрное море) : автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. биол. наук : [специальность] 03.02.10 [то есть 03.00.17] 
"Гидробиология" / Миронов Олег Андреевич ; Ин-т биологии юж. морей им. А. О. Ко-
валевского. — Севастополь, 2014. — 24 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 18—21 
(22 назв.). — 120 экз. — [2014-6186 А] УДК 574.5:[628.193:665.61 

2626. Сысоев А. А. Биохимические аспекты оценки стадий продукционно-
деструкционной сукцессии микропланктона и физиологического состояния микрово-
дорослей в культурах : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук : 
[специальность] 03.02.10 [то есть 03.00.17] "Гидробиология" / Сысоев Александр 
Александрович ; Ин-т биологии юж. морей им. А. О. Ковалевского. — Севастополь, 
2014. — 24, [1] с., включая обл. : ил., табл. — Библиогр.: с. 22—23 (12 назв.). — 
[2014-6196 А] УДК 574.583:577.1 

2627. Трифанова М. В. Консортивна роль колоній чаплі сірої (Ardea cinerea L.) в 
довгозаплавних біогеоценозах середньої течії р. Дніпро : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.16 "Екологія" / Трифанова Марія В'яче-
славівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2015. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-1155 А] 

 УДК 574.4:598.244.1](282.247.32.043) 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь доктора 

2628. Костенко С. О. Видові особливості геномної нестабільності та полі-
морфізму Sus scrofa і Bos taurus за цито- та ДНК-маркерами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Костенко 
Світлана Олексіївна ; НАН України, Ін-т клітин. біології та генет. інженерії НАН 
України, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Київ, 2015. — 
53 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—50 (96 назв). — 200 пр. — [2015-
0375 А] УДК 575.2:636.2/.4 

2629. Лозинська М. Р. Роль генетичних чинників при захворюваннях кишеч-
ника з високим ризиком виникнення колоректального раку : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Лозинська Марія 
Ростиславівна ; Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. 
наук України", [Держ. установа "Ін-т спадк. патології НАМН України"]. — Київ, 
2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (42 назви) та в тексті. — 100 пр. — 
[2015-0378 А] УДК 575.1:616.34-006 
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2630. Монтвід П. Ю. Рекомбінація та мейоз при гібридизації видів родини 
Solanaceae L. й у Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Монтвід Павло 
Юрійович ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, [Ін-т овочівництва і 
баштанництва НААН України]. — Київ, 2015. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—42 
(50 назв). — 100 пр. — [2015-0698 А] УДК 575.222.7:576.354 

На ступінь кандидата 

2631. Борисенко Н. О. Популяційно-генетичний аналіз рослиноїдних риб за 
використання генетичних маркерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Борисенко Наталія Олександрівна ; Нац. акад. 
аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця, [Ін-т риб. 
госп-ва]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2015-0169 А] УДК 575.17:597.551.2 

2632. Міщенюк О. Ю. Прогностична значущість алельного поліморфізму 
генів протромботичних факторів при Ph-негативних мієлопроліферативних нео-
плазіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.31 
"Гематологія та трансфузіологія" / Міщенюк Ольга Юріївна ; Держ. установа "Ін-т 
гематології та трансфузіології Нац. акад. мед. наук України", [Держ. установа "Нац. 
наук. центр радіац. медицини НАМН України"]. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2015-1011 А] 

 УДК 575.113.2:616.155.392 
2633. Мосула М. З. Популяційно-генетичний аналіз тирличу жовтого (Gentiana 

lutea L.) з Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Мосула Мар'яна Зіновіївна ; НАН України, Ін-т 
клітин. біології і генет. інженерії [та ін.]. — Київ, 2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2015-0340 А] 

 УДК 575.17.088.7:582.923.1](292.452:477) 
2634. Тереняк Ю. М. Генетична диференціація сортів конюшини лучної за 

RAPD-, ISSR- та SSR-локусами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Тереняк Юлія Миколаївна ; НАН України, Ін-т 
фізіології рослин і генетики, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Київ, 
2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1318 А]
 УДК 575.113:582.736.3 

2635. Фіщук Л. Є. Визначення ролі поліморфних варіантів генів eNOS, PON1, 
AT1R, ACE, AGT у формуванні серцево-судинної і онкологічної патології : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Фіщук 
Лілія Євгенівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр 
радіац. медицини НАМН України", [Держ. установа "Ін-т генет. та регенер. 
медицини НАМН"]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). 
— 120 пр. — [2015-0146 А] УДК 575.22:[616.1+618.19-006]-055.2 

576 Клітинна та субклітинна біологія. Цитологія 

На ступінь кандидата 

2636. Акініна Г. Є. Диференціація колекційних зразків нуту за даними аналізу 
морфологічних ознак, ISSR- та SSR-локусів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Акініна Галина Євгенівна ; НАН 
України, Ін-т фізіології рослин і генетики, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Доку-
чаєва]. — Київ, 2015. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 
(14 назв). — 100 пр. — [2015-1321 А] УДК 576.316:635.657 
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2637. Нікуліна В. В. Особливості впливу сполук синтетичного та природнього 

походження на клітинні мішені ангіогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Нікуліна Вік-

торія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-1986 А] УДК 576.35.04 

2638. Спаська Ю. С. Гігієнічна оцінка імунотоксичних ефектів за впливу 

ендогенно утворених нітрозамінів та їхніх попередників : (експерим. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 

проф. патологія" / Спаська Юлія Сергіївна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. 

екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України". — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 120 пр. — [2015-1312 А] 

 УДК 576.385.5:613.63.02 

577 Maтеріальні основи життя. Біологічна хімія (біохімія). 

Молекулярна біологія. Біологічна фізика (біофізика) 

На ступінь доктора 

2639. Данилович Ю. В. Біохімічні закономірності дії активних метаболітів 

азоту та кисню на транспорт іонів Са в гладенькому м'язі матки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Данилович Юрій 

Володимирович ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2014. — 

43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—40 (59 назв). — 100 пр. — [2014-6170 А] 

 УДК 577.12:618.141 

2640. Панчук І. І. Закономірності експресії генів антиоксидантної системи та 

білків-шаперонів рослин в онтогенезі та за дії стресу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.22 "Молекуляр. генетика" / Панчук Ірина 

Ігорівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН 

України", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2015. — 44 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 36—42. — 100 пр. — [2015-1639 А] УДК 577.218 

2641. Самойленко А. А. HIF-1-залежні сигнальні механізми в нормальних і 

пухлинних клітинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 

03.00.04 "Біохімія" / Самойленко Анатолій Анатолійович ; НАН України, Ін-т 

біохімії ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2014. — 41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 33—38 (53 назви). — 100 пр. — [2014-5839 А] УДК 577.217/.218 

На ступінь кандидата 

2642. Бурмас Н. І. Вікові особливості окиснювальних процесів у щурів за умов 

поєднаного впливу туберкулостатиків і шестивалентного хрому : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Бурмас Наталія 

Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин, [Держ. ВНЗ "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 120 пр. — [2015-1562 А] 

 УДК 577.12:615.27]:599.323.4 

2643. Гаділія О. П. Біохімічні механізми дії похідних піролідин-2-карбонової 

кислоти на клітини слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної 

виразки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 

"Біохімія" / Гаділія Олена Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2015. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — 

[2015-0296 А] УДК 577.1 
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2644. Грищук В. І. Вітамін К-залежні протеїни системи зсідання крові за 
порушення гемостазу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Грищук Володимир Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України]. — Київ, 2015. — 23 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2015-0303 А] 

 УДК 577.151 
2645. Гудзь Є. А. Протекторний ефект N-стеароїлетаноламіну за дії доксо-

рубіцину при карциномі Льюїс у мишей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Гудзь Єгор Анатолійович ; НАН 
України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 23 (5 назв). — 100 пр. — [2015-0091 А] 

 УДК 577.115:615.277.3 
2646. Єршов А. В. Характеристика CHI3L1, молекулярного маркера гліо-

бластом, та типування гліобластом за профілем експресії генів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / 
Єршов Антон Вікторович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. — 
Київ, 2015. — 22 с. : іл. + дод. ([1] арк. іл.). — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 
100 пр. — [2015-1693 А] УДК 577.21:616-006.31 

2647. Мельник М. І. Вплив електромагнітних полів наднизьких частот на 
скорочення гладеньких м'язів шлунку щурів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Мельник Марія Ігорівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2015-1502 А] УДК 577.353:[591.473.3.041: 599.323.4 

2648. Пасічник Г. В. Роль надекспресії адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у 
розвитку молекулярних ознак пухлинних стовбурових клітин : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Пасічник Ганна 
Володимирівна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2015. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2015-
0062 А] УДК 577.112.7:576.32/.36 

2649. Привроцька І. Б. Особливості оксидативного метаболізму за експери-
ментального гострого панкреатиту та шляхи корекції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Привроцька Ірина 
Богданівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. 
— Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 150 пр. — [2015-
1994 А] УДК 577.12:616.37-002-08 

2650. Рубльова Т. В. Особливості впливу поєднаної дії іонізувальної радіації 
та протипухлинних препаратів на активацію церамід-опосередкованого апоптозу 
карциноми Герена : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.01 "Радіобіологія" / Рубльова Тетяна Валеріївна ; Нац. акад. мед. наук України, 
Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини", [Держ. установа "Ін-т мед. 
радіології ім. С. П. Григор'єва Нац. акад. мед. наук України"]. — Київ, 2015. — 23 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2015-2080 А] 

 УДК 577.346:616-006.04-085.361-085.849 
2651. Сеник Ю. І. Зміни ліпідного складу тканин прісноводних риб за дії 

цинку та кадмію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.04 "Біохімія" / Сеник Юрій Ігорович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 
біології тварин, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2015. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2015-1718 А] 

 УДК 577.115.044:[591.8:597.2/.5 
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2652. Ткаченко Я. В. Цитокіни та анти-Hsp60 антитіла в оцінці ефективності 

застосування аутологічної пуповинної крові в кардіохірургії новонароджених : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 

"Імунологія" / Ткаченко Яніна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Держ. установа "Наук.-практ. мед. центр дит. кардіології та кардіохірургії М-ва 

охорони здоров'я України"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(24 назви). — 110 пр. — [2014-5896 А] УДК 577.27:616-053.31 

2653. Урвант Л. П. Локалізація сайтів в суперспіральному конекторі молекули 

фібрину, які беруть участь в латеральній асоціації протофібрил : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Урвант Леся 

Петрівна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-0143 А] 

 УДК 577.112.7:612.115 

2654. Ширина Т. В. Малі РНК вірусів ядерного поліедрозу Bombyx mori і 

Autographa californica : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Ширина Тетяна Володимирівна ; НАН 

України, Ін-т молекуляр. біології та генетики. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1037 А] УДК 577.214:578.84]:595.787 

578 Вірусологія 

На ступінь кандидата 

2655. Данілова О. І. Віруси та вірусні інфекції томатів відкритого ґрунту в 

умовах Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Данілова Олена Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 

100 пр. — [2015-1564 А] УДК 578.85/.86:635.64](477) 

2656. Король Н. А. Характеристика структурної області генома помірного 

бактеріофага ZF40 Pectobacterium carotovorum : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Король Наталя Андріївна ; 

НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — Київ, 2015. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1379 А] 

 УДК 578.5:575.16 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 

2657. Панас М. А. Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на 

умовно-патогенні мікробні симбіонти ротової порожнини : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Панас Марта 

Андріївна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 13—16 (20 назв). — 100 пр. — [2015-0382 А] 

 УДК 579.262.043:615.849.19]:616.31 

2658. Сідашенко О. І. Біологічні закономірності формування біоплівки 

штамами Staphylococcus epidermidis : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Сідашенко Ольга Ігорівна ; НАН 

України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, [Дніпропетров. нац. 

ун-т ім. Олеся Гончара]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 1 20 пр. — [2015-1308 А] УДК 579.61:616.5-078 



   

 
209 

2659. Тимчук І. В. Видовий спектр грибів роду Candida при запальних про-

цесах різної локалізації та їх біологічні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Тимчук Ірина Василівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Вінниця, 2014. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 12—14 (18 назв). — 100 пр. — [2014-5890 А] УДК 579.61:616.992.282 

2660. Трофіменко Ю. Ю. Біологічні властивості мікрофлори, що колонізує 

ендотрахеальні інтубаційні трубки у відділеннях інтенсивної терапії : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / 

Трофіменко Юлія Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-0432 А] УДК 579.8 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 

2661. Скляр В. Г. Природне відновлення як механізм забезпечення функціо-

нування лісових фітоценозів Лівобережного Полісся України : (популяц. та екол.-

ценотич. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 

03.00.05 "Ботаніка" / Скляр Вікторія Григорівна ; НАН України, Ін-т ботаніки 

ім. М. Г. Холодного, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — Київ, 2015. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40. — 100 пр. — 

[2015-0390 А] УДК 581.5:603*231](477.41/.42) 

На ступінь кандидата 

2662. Галаєва М. В. Маркування QTL морозостійкості озимої м'якої пшениці 

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

03.00.15 "Генетика" / Галаєва Марія Вячеславівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Селекц.-генет. ін-т — Нац. центр насіннєзнавства та сортовивч. — Одеса, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5992 А] 

 УДК 58.036.5:633.11"324" 

2663. Костенко С. М. Біологічні та екологічні особливості представників роду 

Philadelphus L. та перспективи їх використання в озелененні м. Києва : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та 

фітомеліорація" / Костенко Світлана Миколаївна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-0915 А] 

 УДК 582.711.11:581.5]:712.4(477-25) 

2664. Левчик Н. Я. Біолого-морфологічні особливості видів роду в умовах 

Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Левчик Наталія Яківна ; НАН України, Нац. 

ботан. сад ім. М. М. Гришка. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1917 А] 

 УДК 582.929.3:581.4](477) 

2665. Мала Ю. І. Фітоекологічна оцінка межі між лісостеповою та степовою 

зонами Правобережної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Мала Юлія Іванівна ; НАН України, Ін-т ботаніки 

ім. М. Г. Холодного. — Київ, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 

100 пр. — [2015-1432 А] УДК 581.526.42/.45:502.211](477.4) 
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2666. Начичко В. О. Рід Thymus L. (Lamiaceae) у флорі Заходу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 
Начичко Віктор Олексійович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-1386 А] 

 УДК 582.929.4:581.9(477.8) 
2667. Павленко-Баришева В. С. Роди Hieracium L. та Pilosella Vaill. у флорі 

Криму: морфологія, таксономія, географія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Павленко-Баришева Валерія Сергіївна ; 
НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2015-0255 А] 

 УДК 581.9:582.573.81](477.75) 
2668. Сосновський Є. В. Структура листка фікусів (Ficus L.) та її вплив на 

трофічну вибірковість фітофагів в умовах оранжерей : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Сосновський Євгеній 
Валерійович ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—
22. — 100 пр. — [2015-2014 А] УДК 581.45:582.635.3:591.531.1 

2669. Степаненко Н. П. Заповідна екзотична дендросозофлора ex situ Лісо-
степу України : (аналіз структури, оцінка декоративності, фітодизайн) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та 
фітомеліорація" / Степаненко Наталія Петрівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (33 назви). — 100 пр. — [2015-0827 А] 

 УДК 581.9:582.091/.092](292.485:477) 
2670. Фіщук О. С. Порівняльна морфологія квітки роду Sansevieria Thunb. 

(Asparagaceae S. L.) та споріднених таксонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Фіщук Оксана Сергіївна ; НАН 
України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 
Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2015-
1348 А] УДК 582.41:582.573.11 

2671. Челебиева Э. С. Особенности вторичного каротиногенеза у зелёных 
микроводорослей : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук : [специаль-
ность] 03.02.10 [то есть 03.00.17] "Гидробиология" / Челебиева Элина Сергеевна ; 
Ин-т биологии юж. морей им. А. О. Ковалевского. — Севастополь, 2014. — 24 с. : 
ил., табл. — Библиогр.: с. 19—21 (18 назв.). — 100 экз. — [2014-5928 А] 

 УДК 582.263:577.127 
2672. Чемеріс О. В. Адаптивні реакції проростків Pinus sylvestris L. і Pinus 

pallasiana D. Don за інфікування грибом Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / 
Чемеріс Оксана Вячеславівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України, [Донец. нац. ун-т]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2014-6397 А] 

 УДК 581.2 
2673. Черепанин Р. М. Екологічні особливості генеративного розмноження в 

популяціях рідкісних аркто-альпійських видів рослин Українських Карпат : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Че-
репанин Роман Миронович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Ін-т еко-
логії Карпат НАН України]. — Дніпропетровськ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1032 А] УДК 581.524(292.452) 
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2674. Шапаренко І. Є. Біоекологічні особливості рідкісних видів рослин 

зональних екосистем басейну річки Ворскли : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Шапаренко Інна Євгенівна ; 

М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та 

упр., [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-1355 А] 

 УДК 581.5(282:477.52/.53) 

2675. Ярова О. А. Рослинний покрив національного природного парку "Бі-

лоозерський" та перспективи розширення його території : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Ярова Олеся 

Анатоліївна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. — Київ, 2015. — 

19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1480 А] 

 УДК 581.9:712.253](477.41+477.46) 

59 Зоологія 

На ступінь доктора 

2676. Козій М. С. Мікроанатомічна організація органів і тканин риб у при-

родних і змінених умовах існування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Козій Михайло Степанович ; НАН України, 

Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т"]. — Київ, 

2014. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36. — 100 пр. — [2014-6434 А] 

 УДК 597.2/.5:591.8 

На ступінь кандидата 

2677. Калюжна М. О. Їздці-афідіїди (Hymenoptera, Aphidiidae) лісостепової 

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

03.00.24 "Ентомологія" / Калюжна Марина Олександрівна ; НАН України, Ін-т 

зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—

22 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1181 А] УДК 595.792(292.485:477) 

2678. Ковальчук О. М. Коропові риби (Cyprinidae) пізнього міоцену півдня 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 

"Зоологія" / Ковальчук Олександр Миколайович ; НАН України, Ін-т зоології 

ім. І. І. Шмальгаузена, [Нац. наук.-природн. музей]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2015-1546 А] 

 УДК 597.551.2:551.782.1(477.7) 

2679. Лєтицька О. М. Угруповання донних макробезхребетних гірських річко-

вих систем : (на прикладі басейну р. Тиса) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Лєтицька Олена Миколаївна ; 

НАН України, Ін-т гідробіології. — Київ, 2014. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(24 назви). — 100 пр. — [2014-6438 А] УДК 592:591.553(282.243.742) 

2680. Нікуліна Т. В. Жуки-короїди (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) пів-

денного сходу України : (фауна, геогр. поширення, особливості біології) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.24 "Ентомологія" / Нікуліна 

Тетяна Володимирівна ; Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, [Донец. 

нац. ун-т М-ва освіти і науки України]. — Київ, 2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (19 назв). — 100 пр. — [2014-6452 А] УДК 595.768.2(477-12) 

2681. Прилуцька А. С. Літнє населення кажанів в лісах центральної частини 

Східноєвропейської рівнини: інвентаризація та моніторинг за допомогою павутин-
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них тенет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 

"Зоологія" / Прилуцька Альона Сергіївна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмаль-

гаузена [та ін.]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-0544 А] УДК 599.426:591.9](4)(23.071) 

2682. Самсонюк І. М. Структурно-функціональний стан органів травної 

системи тварин за впливу генетично модифікованої та традиційної сої : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і 

морфологія тварин" / Самсонюк Інга Михайлівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та 

біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-1511 А] УДК 591.23:633.34 

2683. Синиця М. В. Гризуни (Mammalia, Rodentia) з пізньоміоценових 

місцезнаходжень Єгорівка та Палієве півдня України: систематика, морфологія, 

екологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 

"Зоологія" / Синиця Максим Валерійович ; НАН України, Нац. наук.-природн. музей. 

— Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2015-

0258 А] УДК 591.1:599.322/.324](477.7) 

2684. Смірнов Н. А. Земноводні Передкарпаття та Зовнішніх Карпат: видовий 

склад, поширення, мінливість та деякі аспекти екології : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Смірнов Назар Ана-

толійович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — Київ, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2015-1794 А]

 УДК 597.6:591.5](234.421.1) 

2685. Тимофеев В. А. Морфологические характеристики двустворчатых мол-

люсков-фильтраторов в связи с условиями обитания : автореф. дис. на соиск. учен. 

степ. канд. биол. наук : [специальность] 03.02.10 [то есть 03.00.17] "Гидробиология" / 

Тимофеев Виталий Анатольевич ; Ин-т биологии юж. морей им. А. О. Ковалевского. 

— Севастополь, 2014. — 24, [1] с., включая обл. : ил., табл. — Библиогр.: с. 20—24 

(31назв.). — 130 экз. — [2014-6198 А] УДК 591.52:594.1 

2686. Циба А. О. Сучасна іхтіофауна річки Стугна, як віддзеркалення стану 

рибного населення малих річок басейну Середнього Дніпра : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Циба Антон 

Олексійович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — Київ, 2014. — 

47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — [2014-6502 А] 

 УДК 597.2/.5(282.247.32.043) 

2687. Челядина Н. С. Морфологические, биохимические и химические 

характеристики мидии Mytilus galloprovincialis Lam., культивируемой в Чёрном 

море : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук : [специальность] 03.02.10 

[то есть 03.00.17] "Гидробиология" / Челядина Наталья Станиславовна ; Ин-т 

биологии юж. морей им. А. О. Ковалевского. — Севастополь, 2014. — 24 с. : ил., 

табл. — Библиогр.: с. 19—21 (19 назв.). — 120 экз. — [2014-6229 А] 

 УДК 591.04:594.124](262.5) 

2688. Шевчук Т. В. Кліщі роду Unionicola (Acari: Hydracarina: Unionicolidae) 

— симбіонти перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) фауни України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Шевчук 

Тетяна Володимирівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, 

[Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1232 А] УДК 595.42(477) 
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6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь доктора 

2689. Голуб Н. Б. Науково-технологічні основи конверсії відновлюваної 

сировини в біоводень, біометан та біодизель : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Голуб Наталія Борисівна ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 43 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 31—40 (76 назв). — 130 пр. — [2015-0184 А] УДК 606:622.75/.76 

На ступінь кандидата 

2690. Єрохін В. А. Біотехнологія поверхнево-активних рамноліпідів штаму 

Pseudomonas sp. PS-17 у ферментері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Єрохін Володимир Анатолійович ; Нац. 

ун-т харч. технологій, [Ін-т фіз.-органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН 

України]. — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 
— 100 пр. — [2014-6174 А] УДК 604:577.115 

2691. Леонова Б. І. Розробка біотехнологій варених ковбас із застосуванням 

молочнокислих та денітрифікуючих мікроорганізмів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Леонова Богдана 
Ігорівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — Київ, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — 100 пр. — 

[2015-1832 А] УДК 602.4:637.523 

2692. Харченко О. О. Гігієнічна оцінка цитратів біометалів, отриманих за до-
помогою аквананотехнології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Харченко Ольга Олегівна ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Мар-

зєєва". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 120 пр. 

— [2015-1350 А] УДК 604.4:613.27 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 

2693. Черно В. С. Порівняльна морфологія пазух твердої оболонки головного 

мозку людини та лабораторних тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Черно Валерій Степанович ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Миколаїв. нац. ун-т 

ім. В. О. Сухомлинського]. — Харків, 2014. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 

(41 назва). — 100 пр. — [2014-6230 А] УДК 611.819 

На ступінь кандидата 

2694. Бойчук О. М. Становлення будови і синтопія решітчастої кістки в 

онтогенезі людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.01 "Нормал. анатомія" / Бойчук Олег Михайлович ; М-во охорони здоров'я 
України, Буковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2015-1529 А] УДК 611.21.013 

2695. Ключко С. С. Морфофункціональні особливості шлунка щурів в пост-

натальному онтогенезі в нормі та після введення антигена : (анатомо-експе-
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рим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.01 "Нормал. анатомія" / Ключко Світлана Сергіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-0035 А] 
 УДК 611.33.018.5+612.325 

2696. Кордіяк О. Й. Морфологічні особливості тканин пародонту щурів в 

нормі, при експериментальному пародонтиті та після фармакотерапевтичної 

корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 
"Нормал. анатомія" / Кордіяк Олена Йосифівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-0476 А] 

 УДК 611.31.018.44:[591.231.4:599.323.4 
2697. Чапля О. В. Особливості доімплантаційного розвитку культивованих in 

vitro ембріонів людини із кількісними хромосомними аномаліями : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, 

гістологія" / Чапля Ольга Володимирівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. 

біотехнології та геноміки НАН України", [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — 
Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 130 пр. — [2014-

5927 А] УДК 611.013 

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 

2698. Антонюк-Щеглова І. А. Мелатонінутворювальна функція епіфіза при 

старінні. Шляхи корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Антонюк-Щеглова Іванна Анатоліївна ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова 

НАМН України". — Київ, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (33 назви). 
— 100 пр. — [2014-6322 А] УДК 612.67:616.252 

2699. Пилипенко С. В. Моторна функція шлунково-кишкового тракту в 

умовах тривалої гіпоацидності шлункового соку та її корекція : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 
тварин" / Пилипенко Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (41 назва). — 100 пр. — 

[2015-1856 А] УДК 612.3:616.33-008.811.4 

На ступінь кандидата 

2700. Вепрюк Ю. М. Вікові особливості функцій нирок при комбінованій дії 

солей алюмінію і свинцю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Вепрюк Юрій Михайлович ; М-во охорони 
здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2015-0012 А] УДК 612.46.014.46 

2701. Гороховський Є. Ю. Роль іонів Zn
2+

 у функціональних змінах слизової 

оболонки дистального відділу тонкої кишки за дії диклофенаку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 

тварин" / Гороховський Єгор Юрійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Запоріз. 

нац. ун-т]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-1896 А] УДК 612.313.062:546.47]:615.28 

2702. Децик О. І. Активність NO-ергічної системи у шлунку та товстій кишці 

за умов експериментальної гіперглікемії та при дії блокаторів прозапальних ензимів 
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та прокінетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Децик Остап Ігорович ; М-во охорони здоров'я 

України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1487 А] 

 УДК 612.3.015:[616.15-008.811.1:612.122 

2703. Диба І. А. Особливості реакції кардіореспіраторної системи на дихання з 

позитивним тиском наприкінці видиху та корекція її порушень у людей похилого 

віку з фізіологічним та прискореним старінням : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Диба Ірина 

Андріївна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Че-

ботарьова". — Київ, 2014. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 

(24 назви). — 100 пр. — [2014-6340 А] УДК 612.17:612.67 

2704. Дуда К. М. Патогенетичні особливості перебігу гострого пародонтиту на 

тлі стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету типу 2 : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Дуда 

Катерина Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, 

[Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — 

Чернівці, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2015-0461 А] 

 УДК 612.6.051:[616.314.17-008.1+616.379-008.64 

2705. Дяченко М. В. Особливості функціональної активності гемопоетичних 

клітин-попередників кісткового мозку пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейке-

мією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 

"Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Дяченко Марія Володимирівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-0570 А] 

 УДК 612.41:616.155.392-092.6 

2706. Ковальова О. В. Вплив модульованого електричного струму на функціо-

нальний стан організму людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Ковальова Олександра 

Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. 

— Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-

0471 А] УДК 612.014.42 

2707. Николишин Л. В. Метаболічні аспекти впливу дефіциту селену на 

головний мозок, серце та печінку за умов гіпофункції щитоподібної залози, 

можливості корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Николишин Любов Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Львів, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—18 (27 назв). — 100 пр. — [2015-0491 А] 

 УДК 612.015.3:546.23]:616.441-008.61-092.9 

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

613.1 Медична кліматологія та метеорологія 

На ступінь кандидата 

2708. Кузьмінов О. Б. Гігієнічне регламентування у повітрі робочої зони 

антигістамінних препаратів на основі порівняльної оцінки токсичності і специфічних 

алергенних властивостей : (на прикладі димедролу та лоратадину) : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. 

патологія" / Кузьмінов Олександр Борисович ; Держ. установа "Ін-т медицини праці 

НАМН України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — 

Київ, 2015. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2015-1628 А] 

 УДК 613.155:[613.63:615.218 

613.2 Дієтетика. Гігієна харчування 

На ступінь доктора 

2709. Хоменко І. М. Гігієнічне обґрунтування організації харчування в системі 

протирадіаційного захисту населення при великомасштабних радіаційних аваріях : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 

проф. патологія" / Хоменко Ірина Михайлівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. 

екології ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика М-ва охорони здоров'я України]. — Київ, 2015. 

— 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (48 назв). — 100 пр. — [2015-1474 А] 

 УДК 613.2:614.876 

613.4 Особиста гігієна. Одяг 

На ступінь кандидата 

2710. Бурлака А. І. Гігієнічне обґрунтування використання сучасних методів 

знезаражування води плавальних басейнів при навчально-виховних закладах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 

проф. патологія" / Бурлака Анна Іванівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. 

екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця 

МОЗ України]. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 120 пр. — [2015-1889 А] УДК 613.47:628.161]:37.091 

2711. Кондратюк О. С. Гігієнічна оцінка навчального процесу з уроком 

плавання в початковій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Кондратюк Олександра 

Сергіївна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. 

мед. наук України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 120 пр. — [2015-1911 А] 

 УДК 613.47:[373.3.016:797.21 

613.6 Професійні фактори, небезпечні для здоров'я.  

Професійні хвороби і гігієна 

На ступінь кандидата 

2712. Грушка О. І. Наукове обґрунтування гігієнічного нормативу L-лізину 

есцинату у повітрі робочої зони з оцінкою токсичності на альтернативних тест-

системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 

"Гігієна та проф. патологія" / Грушка Оксана Іванівна ; Держ. установа "Ін-т 

медицини праці НАМН України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ 

України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — 

[2015-0187 А] УДК 613.632 

2713. Левковська В. Ю. Наукове обґрунтування принципів еколого-гігієнічної 

безпеки приморських рекреаційних зон водокористування : (на прикладі Одес. 

затоки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 



   

 
219 

"Гігієна та проф. патологія" / Левковська Вікторія Юріївна ; Держ. установа "Ін-т 

гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України", [Одес. нац. мед. ун-т]. — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-

0684 А] УДК 613.62:[332.122:379.84](210.5:262.5) 

613.9 Здоров'я та гігієна в етнічному, віковому і статевому аспектах 

На ступінь кандидата 

2714. Завадська М. М. Фізіолого-гігієнічна оцінка формування графомо-

торних навичок у дітей 5—8 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Завадська Марина 

Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва Нац. 

акад. мед. наук України", [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Київ, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2015-1933 А] 

 УДК 613.954/.955:[373.016:003-028.31 

2715. Мітельова Т. Ю. Гігієнічне обґрунтування технології регламентації 

комп'ютерних ігор : (на прикладі настіл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Мітельова Тетяна 

Юріївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології 

ім. О. М. Марзєєва", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2014. — 24, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (20 назв). — 100 пр. — [2014-6310 А]

 УДК 613.955/.96 

2716. Нємцева Ю. В. Гігієнічна оцінка умов надання корекційно-реабі-

літаційної допомоги дітям дошкільного віку з порушеннями зору та мовлення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 

проф. патологія" / Нємцева Юлія Віталіївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва", [Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Київ, 2014. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2014-6264 А] 

 УДК 613.953:617.7-007-084 

2717. Сергета Д. П. Гігієнічна оцінка фізичного розвитку та морфофунк-

ціонального стану новонароджених дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Сергета Діна 

Петрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології 

ім. О. М. Марзєєва", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — 

Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 120 пр. — [2015-

2011 А] УДК 613.952 

2718. Скалецька Н. М. Гігієнічна оцінка мікроелементозів у дітей молодшого 

шкільного віку, які проживають на геохімічній території : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / 

Скалецька Наталія Михайлівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології 

ім. О. М. Марзєєва НАМН України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького 

МОЗ України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — 

[2015-1394 А] УДК 613.955:577.118 

614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання нещасним випадкам 

На ступінь доктора 

2719. Горачук В. В. Медико-соціальне обґрунтування моделі системи управ-

ління якістю медичної допомоги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
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наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Горачук Вікторія Валентинівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

Київ, 2015. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41. — 110 пр. — [2015-0123 А] 

 УДК 614.2:616-082 

2720. Кириченко О. В. Розвиток наукових основ підвищення пожежної 

безпеки піротехнічних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Кириченко Оксана В'ячеславівна ; М-во 

енергетики та вугіл. пром-сті України, Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. 

пром-сті, [Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля ДСНС України]. — Макіївка 

(Донец. обл.), 2014. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—29 (59 назв). — 100 пр. — [2014-

6252 А] УДК 614.841:662.1 

2721. Крячкова Л. В. Медико-соціальне обґрунтування системи забезпечення 

чутливості охорони здоров'я до очікувань населення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Крячкова Лілія 

Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. закл. 

"Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України"]. — Харків, 2015. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—41 (71 назва). — 100 пр. — [2015-1570 А] 

 УДК 614.2:303.4](477) 

На ступінь кандидата 

2722. Бондарчук Г. В. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації моделі 

надання медичної допомоги постраждалим з полісистемними пошкодженнями в 

умовах міської лікарні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Бондарчук Геннадій Вадимович ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. закл. "Укр. наук.-практ. центр 

екстреної мед. допомоги та медицини катастроф М-ва охорони здоров'я України"]. 

— Харків, 2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2015-

1887 А] УДК 614.21:616-036.81-039.35 

2723. Васильєв М. В. Закономірності діяльності рятувальників в системі 

"рятувальник — засоби захисту та ліквідації аварії — надзвичайна ситуація з 

викидом небезпечної хімічної речовини" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.01.04 "Ергономіка" / Васильєв Михайло Валерійович ; 

Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, [Нац. ун-т цивіл. захисту 

України Держ. служби України з надзвичайн. ситуацій]. — Харків, 2015. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (34 назви). — 100 пр. — [2015-0844 А] 

 УДК 614.878:331.101.1 

2724. Григор'ян М. Б. Обґрунтування ефективності застосування стандартизо-

ваних методів визначення вогнезахисної здатності покриттів металевих конструкцій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. 

безпека" / Григор'ян Микола Борисович ; Держ. служба України з надзвичайн. 

ситуацій, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-6003 А] УДК 614.841.33 

2725. Золотарьова Ж. М. Обґрунтування моделі удосконалення підготовки та 

підвищення кваліфікації медичного персоналу для надання паліативної допомоги : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. 

медицина" / Золотарьова Жанна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. 

ун-т"]. — Київ, 2015. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (28 назв). — 100 пр. 

— [2015-0670 А] УДК 614.253.1/.5:374.4]:[616-093.75:364-785 
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2726. Орлюк Т. М. Санітарно-гігієнічне обґрунтування використання намагні-
ченої води при вирощуванні курчат-бройлерів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Орлюк 
Тетяна Михайлівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природо-
користування України. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(15 назв). — 100 пр. — [2015-0131 А] УДК 614.9:636.5.033.084.3 

2727. Скороход А. В. Медико-соціальне обґрунтування моделі добровільного 
медичного страхування в системі бюджетно-страхової медицини : (на прикладі Сум. 
обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. 
медицина" / Скороход Андрій Валерійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19 (5 назв). — 110 пр. — [2015-0391 А] 

 УДК 614.2:368.031.041](477.52) 
2728. Харитонюк Р. О. Медико-соціальне обґрунтування концепції оптимі-

зації медичної допомоги інфекційним хворим на регіональному рівні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / 
Харитонюк Раїса Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—19. — 100 пр. — [2015-0743 А] УДК 614.2:616.9](477-35) 

2729. Швагер О. В. Гігієнічна оцінка ролі пріоритетних канцерогенних сполук 
атмосферного повітря у формуванні онкологічної захворюваності населення міста : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 
проф. патологія" / Швагер Оксана Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та 
мед. екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 120 пр. — [2014-5938 А] 

 УДК 614.71:616-006 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

На ступінь доктора 

2730. Ларіонов В. Б. Фармакологічний аналіз проникності гематоенцефа-
лічного бар'єру у стратегії розробки нейродоступних сполук : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Ларіонов 
Віталій Борисович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Фіз.-
хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України]. — Одеса, 2015. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 24—32 (62 назви). — 100 пр. — [2015-1428 А] УДК 615.015:615.21 

На ступінь кандидата 

2731. Андреєва К. В. Синтез, хімічні перетворення та біологічна активність 
3-(3-R-карбамоїл-4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-1-іл)-пропанових кислот та їх 
похідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 
15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Андреєва Ксенія Володимирівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2015. — 21 с. : іл., схеми. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-1883 А] 

 УДК 615.011:547.213-32 
2732. Кальчук Р. О. Фармакологічна корекція стану слизової оболонки порож-

нини рота в експериментальних умовах стресу та запалення : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Кальчук 
Роман Олегович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та 
токсикології НАМН України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2015. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2015-
0467 А] УДК 615.03:616.311-002-085 
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2733. Криванич О. В. Синтез нових біологічно активних речовин на основі 

4-гідрокси-6,7-диметокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбоксамідів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія 

та фармакогнозія" / Криванич Ольга Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-0919 А] УДК 615.012:547.831 

2734. Остапчук К. В. Оптимізація ефективності лікування та якості життя 

хворих на вірусний гепатит С на підставі оцінки поліморфізму генів детоксикації 

ксенобіотиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.28 "Клініч. фармакологія" / Остапчук Катерина Володимирівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2015. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2015-1449 А] 

 УДК 615.033:575.113]:616.36-002 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські засоби.  

Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

2735. Жилюк В. І. Нейрофармакологічний аналіз медикаментозного захисту 

головного мозку за умов експериментального цукрового діабету : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Жилюк 

Володимир Іванович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

фармакології та токсикології НАМН України", [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. 

акад. М-ва охорони здоров'я України"]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 28—36 (65 назв). — 100 пр. — [2015-0666 А] 

 УДК 615.214.2.015:[616.831-005:616.379-008.64 

На ступінь кандидата 

2736. Алмохамад Жумаа Абдуллах. Розробка складу та технології м'яких 

лікарських засобів з каптоприлом для терапії артеріальної гіпертензії : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, 

орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Алмохамад Жумаа Абдуллах ; М-во 

охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2014-6401 А] 

 УДК 615.225.012 

2737. Альхуссейн М. А. Дослідження залежності структура-активність в ряду 

комбінаторних похідних ацильованих танідів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармако-

гнозія" / Альхуссейн Мустафа Алі ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. 

ун-т, [ДУ "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук 

України"]. — Харків, 2015. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. 

— [2015-2043 А] УДК 615.281.015:615.32 

2738. Бутко А. Ю. Дослідження біологічно активних речовин оману високого 

та оману британського і отримання субстанцій на їх основі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та 

фармакогнозія" / Бутко Аліна Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Львів, 

2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 100 пр. — [2015-

0172 А] УДК 615.322:582.998.1 
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2739. Гордійчук Д. О. Пародонтопротекторна активність ацетилцистеїну на 

моделі хронічного генералізованого пародонтиту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Гордійчук Дар'я Олек-

сандрівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Луган. держ. 

мед. ун-т"]. — Одеса, 2015. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 
100 пр. — [2015-0769 А] УДК 615.272:616.314.17-008.1 

2740. Городнича О. Ю. Модель діяльності клінічного провізора у системі 

фармаконагляду щодо дерматологічних проявів ускладнень фармакотерапії : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 
"Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Городнича Оксана 

Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Га-

лицького. — Львів, 2015. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21. 

— 100 пр. — [2015-0364 А] УДК 615.15.014:[615.06:616.5 

2741. Дорошенко А. М. Експериментальне дослідження фармакологічних 
властивостей наночастинок заліза як протианемічного засобу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Доро-

шенко Андрій Михайлович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

фармакології та токсикології НАМН України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця 
МОЗ України]. — Київ, 2015. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—21 (25 назв). — 100 пр. — [2015-1929 А] 

 УДК 615.273.015:546.72-022.513.2 

2742. Єгоров О. М. Нейропротективна дія цереброкурину, тіоцетаму та 
пірацетаму при пренатальній алкогольній інтоксикації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Єгоров Олександр 

Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Запоріз. держ. 

мед. ун-т]. — Одеса, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—21 (21 назва). — 

100 пр. — [2015-0726 А] УДК 615.214.3:[616.099:616.89-008.441.3 
2743. Кацуба І. К. Фармакогностичне вивчення Tussilago farfara : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія 

та фармакогнозія" / Кацуба Ігор Костянтинович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2015-1416 А] УДК 615.322:582.998 

2744. Косілова О. Ю. Експериментальне обґрунтування застосування хіміо-

терапевтичних та імунобіологічних препаратів при перитоніті, спричиненому 

Escherichia coli : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

03.00.07 "Мікробіологія" / Косілова Ольга Юріївна ; Держ. установа "Ін-т 
мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук України", [Харків. 

нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—

21 (17 назв). — 100 пр. — [2014-6354 А] УДК 615.28:579.842.1 

2745. Кочнєва О. В. Комплексна дія протимікробних засобів на консорціум 
Candida albicans і Staphylococcus aureus : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Кочнєва Олена Володимирівна ; 

Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. 

наук України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Харків, 2014. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (31 назва). — 100 пр. — [2014-6355 А] 

 УДК 615.28:[579.861+579.882 

2746. Куликовська К. Ю. Синтез, реакційна здатність та біологічні власти-

вості похідних [1,2,4]триазоло[4,3-а]піразин-8-онів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармако-
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гнозія" / Куликовська Кристина Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2015. — 19 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 15—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-2062 А] УДК 615.31.015:[547.79+547.861 

2747. Малоштан А. В. Експериментальне дослідження фармакологічної актив-

ності песаріїв "Фітовагін" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Малоштан Анастасія Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Нац. фармацевт. ун-т]. — Одеса, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1786 А]

 УДК 615.262.1.015:618.15-002 
2748. Мінаєва А. О. Гастропротекторні властивості поліфенолів виноградного 

насіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 

"Фармакологія" / Мінаєва Аліна Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. 

нац. мед. ун-т, [Нац. фармацевт. ун-т]. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-1731 А] 
 УДК 615.243:[615.322:547.565 

2749. Мусієнко К. С. Фармакогностичне вивчення бирючини звичайної та 

створення лікарських субстанцій на її основі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармако-
гнозія" / Мусієнко Катерина Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 

— 100 пр. — [2015-1945 А] УДК 615.32.014:582.916.16 

2750. Нагорна Н. О. Розробка складу та технології м'яких лікарських форм із 
вінпоцетином для терапії цереброваскулярної патології : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. 

фармацевт. справи та суд. фармація" / Нагорна Наталія Олександрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2015-0811 А] 
 УДК 615.22.011/.012:616.831-005 

2751. Пахомова О. О. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похід-

них 8-бромо-7-β-гідроксіетилксантину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / 
Пахомова Ольга Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. 

ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). — 100 пр. — 

[2014-6313 А] УДК 615.31.015.4 

2752. Равлів Ю. А. Розробка технології та дослідження лікарських засобів на 

основі кріоліофілізованої ксенодерми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. 

фармація" / Равлів Юлія Андріївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачев-

ського МОЗ України"]. — Львів, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 
(26 назв). — 100 пр. — [2015-1454 А] УДК 615.36.014 

2753. Сахацька І. М. Фармакогностичне вивчення рослин роду Paeonia L. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 

"Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Сахацька Інна Михайлівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-0952 А] УДК 615.322:582.677 

2754. Сенча В. В. Фармако-токсикологічна оцінка комплексного препарату за 

бактеріальних хвороб свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" / Сенча Владислав 
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Васильович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, 

[Сум. нац. аграр. ун-т]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2015-1865 А] УДК 615.281.9:636.4.09 

2755. Скупа О. О. Синтез, фізико-хімічні властивості та протисудомна актив-

ність 2,5,6-заміщених похідних піримідин-4(3Н)-ону (тіону) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та 

фармакогнозія" / Скупа Ольга Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2015. — 22 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 17—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-1218 А] УДК 615.217.07 
2756. Стрєпетова О. В. Застосування ксенону в комплексі інтенсивної терапії 

алкогольної інтоксикації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Стрєпетова Олена Вадимівна ; 

М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України", [Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Дніпропетровськ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2015-0828 А] 

 УДК 615.3:546.295]:[616.099:616.89-008.441.3 

2757. Супрун О. С. Антиоксидантна дія рецепторного антагоністу інтер-

лейкіну-1 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 
"Фармакологія" / Супрун Олексій Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. 

нац. мед. ун-т, [Нац. фармацевт. ун-т]. — Одеса, 2015. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-0240 А] УДК 615.21 

2758. Сущук Н. А. Фармакогностичне дослідження продуктів комплексної 

переробки смородини чорної та створення фітозасобів на їх основі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та 

фармакогнозія" / Сущук Наталя Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2015. — 20 с. : іл.. табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 

— 100 пр. — [2015-1468 А] УДК 615.322.014:582.711.31 
2759. Тимчишин О. Л. Фармакологічна активність нової біологічно активної 

речовини — купрум-оксіетилідендифосфонатогерманату : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Тимчишин Олег 

Львович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2015. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2015-1744 А] 

 УДК 615.244.015 

2760. Хортецька Т. В. Фармакогностичне дослідження видів роду Plantago L. 

флори України та отримання субстанцій кровоспинної дії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та 
фармакогнозія" / Хортецька Тая Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 

(26 назв). — 100 пр. — [2015-1025 А] УДК 615.225:582.933](477) 

2761. Чолак І. С. Фармакогностичне дослідження пуп'янків софори японської 
(Sophora japonica L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. 

наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Чолак Ірина Семенівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-0508 А] УДК 615.322:582.736 

2762. Шкрьоба А. О. Серцево-судинний ризик у хворих з артеріальною 

гіпертензією на тлі морбідного ожиріння та шляхи його медикаментозної, неме-

дикаментозної і бариатричної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Шкрьоба Анна Олександрівна ; Нац. 
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акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. 

М. Д. Стражеска". — Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-6511 А] УДК 615.12-008.331.1-08 
2763. Щербенюк Н. В. Аналіз фармакоепідеміології антибактеріальної хіміо-

терапії захворювань дихальних шляхів протягом 5 років : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.28 "Клініч. фармакологія" / Щербенюк 
Наталія Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Вінниц. 
нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-0274 А] УДК 615.28:616.2 

2764. Юрченко Н. С. Фармакогностичне дослідження видів роду Asperula L. 
флори України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : 
[спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Юрченко Наталія Сергіївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2015. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (10 назв). — 100 пр. — [2015-1236 А] 

 УДК 615.322.07(477) 

615.9 Загальна токсикологія. Загальні дослідження отрут і отруєння 

На ступінь кандидата 

2765. Висоцька-Калинюк К. О. Фармако-токсикологічне дослідження проти-
паразитарного препарату на основі авермектинів та саліциланіду : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та 
токсикологія" / Висоцька-Калинюк Ксенія Олексіївна ; Львів. нац. ун-т вет. 
медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Держ. н.-д. контрол. ін-т вет. 
препаратів та корм. добавок М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 
Львів, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2015-1964 А]
 УДК 615.9.011:636.09 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 

2766. Карлова О. О. Маркери розвитку порушень гомеостазу та стратифікація 
прогнозу ступеня ризику ускладнень при мікросатурнізмі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Карлова 
Олена Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2015. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35. — 
100 пр. — [2015-1415 А] УДК 616-057-037-06-099:546.81 

2767. Козак Д. В. Системні порушення в патогенезі раннього і пізнього 
періодів травматичної хвороби та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Козак Дарія Воло-
димирівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВЗН "Тернопіл. держ. мед. ун-т 
ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2015. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—32 (47 назв). — 100 пр. — [2015-0912 А] УДК 616-001-08 

2768. Родінкова В. В. Наукове обґрунтування системи моніторингу та профі-
лактики впливу алергенних чинників біологічного походження на стан здоров'я 
міського населення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. 
наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Родінкова Вікторія Валеріївна ; 
Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології 
ім. О. М. Марзєєва", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — 
Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (82 назви). — 130 пр. — [2015-
0715 А] УДК 616-084:57.083.32 
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2769. Танасієнко П. В. Інфекційні ускладнення у постраждалих з полі-
травмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 
"Травматологія та ортопедія" / Танасієнко Павло Васильович ; Нац. акад. мед. наук 
України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка 
Нац. акад. мед. наук України", [Держ. закл. "Укр. наук.-практ. центр екстрен. мед. 
допомоги та медицини катастроф МОЗ України"]. — Харків, 2014. — 30 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 22—25 (24 назви). — 140 пр. — [2014-6128 А] 

 УДК 616-001.1/.3-06:616.9 
2770. Фомочкіна І. І. Патогенетичне значення неспецифічних протеїназ та їх 

інгібіторів в розвитку локальних та системних патологічних процесів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
Фомочкіна Ірина Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, 
[ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — Запоріжжя, 2014. — 36 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (50 назв). — 150 пр. — [2014-5914 А] 

 УДК 616-092.18:547.96 
2771. Чуйко М. М. Оптимізація перинатальної допомоги недоношеним ново-

народженим з групи ризику розвитку внутрішньошлуночкових крововиливів: 
профілактика, діагностика, лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Чуйко Марія Миколаївна ; Держ. установа 
"Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук України", [Львів. нац. 
мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Київ, 2014. — 33 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 24—29 (31 назва). — Примірник деф.: невірно зброшуровано. — 110 пр. 
— [2014-6506 А] УДК 616-07-084-053.2 

На ступінь кандидата 

2772. Веселова Т. В. Метаболічні та вегетативні розлади у дітей пубертатного 
віку з недиференційованою дисплазією сполучної тканини. Їх діагностика та 
корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 
"Педіатрія" / Веселова Тетяна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2015. — 25 с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 19—22 (20 назв). — 100 пр. — [2015-0450 А] 

 УДК 616-008-053.2-07-08 
2773. Власенко Д. Ю. Клініко-патогенетичні особливості захворювань нео-

натального періоду та їх наслідків у дітей, що народилися з масою тіла ≤1250 грам : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-
діатрія" / Власенко Діана Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. 
мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2014-5985 А] УДК 616.1/.3-07-053.32 

2774. Губанов Д. М. Оптимізація ультразвукової діагностики і мініінвазивного 
лікування лігатурних нориць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Губанов Дімітрій 
Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Київ, 2015. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-0018 А] 

 УДК 616-004-073.7-085.84 
2775. Джемая А. Ультразвукове дослідження впливу ішемічної хвороби серця 

на магістральні артерії шиї при ішемічному інсульті головного мозку : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та 
промен. терапія" / Джемая Ахмед ; М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку, 
[Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-0367 А] 

 УДК 616-073.432.19:[616.12-005.4:616.133 
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2776. Муковоз О. Є. Розробка оперативних доступів, утворюючих ретенційні 

пункти в кістках та м'яких тканинах, при видаленні злоякісних пухлин щелепно-

лицевої ділянки для ортопедичної реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Муковоз Оксана Євгенівна ; 

НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, 

[ВДНЗУ "Укр. мед. стоматол. акад." МОЗ України]. — Київ, 2015. — 21 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2015-1291 А] 

 УДК 616-006.04:617.52]-089 

2777. Пеньков А. Ю. Удосконалення профілактики порушень фізичного та 

нервово-психічного розвитку дітей з батьківською депривацією : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Пеньков 

Андрій Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 

2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1439 А]

 УДК 616-07-053.2:616.89-008-055.52 

2778. Петренко Д. Г. Діагностика великих і гігантських вентральних гриж 

методом мультиспіральної комп'ютерної томографії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / 

Петренко Дмитро Григорович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-1854 А] УДК 616-007.43-073.756.8:004.932 

2779. Петринич В. В. Характер токсичних ефектів у щурів з різною швидкістю 

ацетилювання за умов підгострого впливу марганцю хлориду і свинцю ацетату та 

профілактика інтоксикацій за допомогою кверцетину : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.06 "Токсикологія" / Петринич Во-

лодимир Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, ДП "Наук. центр превент. 

токсикології, харч. та хім. безпеки ім. акад. Л. І. Медведя М-ва охорони здоров'я 

України", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2015-0064 А] 

 УДК 616-099-092.9:[546.71+546.815 

2780. Філик О. В. Зміни гемостазу та їх корекція у дітей з сепсисом : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та 

інтенсив. терапія" / Філик Ольга Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, 

ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького]. — Дніпропетровськ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2014-5912 А] УДК 616-005.1-08:616.94]-053.2 

2781. Чепурнова Н. В. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації моделі 

організації допоміжних репродуктивних технологій дискордантним парам : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / 

Чепурнова Наталія Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ Украї-

ни"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2015-0150 А]

 УДК 616-058:616.98:578.828ВІЛ 

2782. Шелест М. О. Вміст інтерлейкінів 1β, 2 та 10 у крові при запальних 

захворюваннях різного перебігу і локалізації процесу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Шелест Михайло 

Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 

2015. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-2033 А]

 УДК 616-002-092.19 
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616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

2783. Алипова О. Є. Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексного 

відновлювального лікування та вторинної профілактики артеріальної гіпертензії у 

хворих похилого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Алипова Олена 

Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Запоріз. мед. 

акад. післядиплом. освіти МОЗ України"]. — Одеса, 2015. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 28—34 (47 назв). — 100 пр. — [2015-0521 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-053.9-036-08 

2784. Котюжинська С. Г. Патофізіологія ліпідтранспортної системи та її роль 

в патогенезі атеросклерозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Котюжинська Світлана Георгіївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2015. — 32 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 24—29 (39 назв). — 100 пр. — [2015-1700 А] 

 УДК 616.13-004.6:577.115 

2785. Риндіна Н. Г. Патогенетичні та терапевтично-прогностичні аспекти 

розвитку та прогресування анемії при хронічній серцевій недостатності у хворих на 

ішемічну хворобу серця у поєднанні з хронічною хворобою нирок : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Риндіна 

Наталія Геннадіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — 

Харків, 2015. — 48, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 38—45 (54 назви). — 100 пр. 

— [2015-0357 А] УДК 616.12-005.4-06:616.61-002]-092 

2786. Світлик Г. В. Ішемічна хвороба серця у осіб з професійно-шкідливою 

працею: клінічний перебіг, ремоделювання міокарда і розвиток серцевої не-

достатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 

"Кардіологія" / Світлик Галина Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького]. — Івано-Франківськ, 2014. — 41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 29—36 (52 назви). — 100 пр. — [2014-5843 А] УДК 616.12-005.4:616.6.027 

2787. Ходаківський О. А. Патогенетичне обґрунтування доцільності викорис-

тання нових похідних адамантану при експериментальній терапії гострої ішемії 

головного мозку та міокарда : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Ходаківський Олексій 

Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Вінниц. нац. 

мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Одеса, 2014. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—27 

(33 назви). — 200 пр. — [2014-6145 А] УДК 616.127+616.831]-005.4-085 

2788. Яковлева Л. М. Мультифокальний атеросклероз у хворих на ішемічну 

хворобу серця: генетичні чинники, клінічні прояви, прогноз : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Яковлева 

Лариса Миколаївна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я 

України" [та ін.]. — Дніпропетровськ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 

(40 назв). — 100 пр. — [2015-0276 А] УДК 616.13-004.6-06:616.12-005.4 

На ступінь кандидата 

2789. Авазашвілі І. Д. Діагностика і хірургічне лікування стенотичних 

уражень екстракраніального відділу внутрішньої сонної артерії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / 
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Авазашвілі Іване Давидович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії 

ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (17 назв). — 130 пр. — [2014-6201 А] 

 УДК 616.133-007.271-07-089 

2790. Бессонова І. М. Порушення пуринового обміну в формуванні 

ендотеліальної дисфункції у підлітків з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Бессонова 

Ірина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти, [ДУ "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України"]. — Харків, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-1083 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-053.6:611.018.74 

2791. Була М. С. Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії на 

варіабельність серцевого ритму, систему зсідання та ліпідний спектр крові у хворих 

на артеріальну гіпертензію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Була Михайло Степанович ; М-во охорони здоров'я 

України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2014. — 21 с., включ. 

обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2014-6414 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-07-08 

2792. Вацеба М. О. Поєднання есенціальної артеріальної гіпертензії, ожиріння 

та подагри: клініко-патогенетичні особливості лікування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Вацеба Мар'яна 

Остапівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Львів, 2014. — 20, [1] с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-6416 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-07-08 

2793. Вітер В. С. Морфологічні зміни серця при експериментальній термічній 

травмі і застосуванні ліофілізованої ксеношкіри : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Вітер Валентин 

Степанович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2015. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-0966 А] 

 УДК 616.12-001.17-007.7-092.9 

2794. Владов С. І. Методи та засоби визначення гемодинамічних показників 

при діагностуванні порушень системи кровообігу людини : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / 

Владов Сергій Ігорович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Кременчуц. нац. ун-т 

ім. Михайла Остроградського]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—18 (31 назва). — 100 пр. — [2015-1891 А] УДК 616.12-008-073-71 

2795. Волкова Н. І. Зворотна артеріальна гіпертензія після корекції коарктації 

аорти : (причини виникнення, клініка, діагностика, лікування) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / 

Волкова Наталія Іванівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т 

серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова". — Київ, 2015. — 17 с., включ. обкл. : табл. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2015-1369 А] 

 УДК 616.132-007.271-089-06:616.12-008.331.1]-07-08 

2796. Гінгуляк О. М. Маркери атеросклерозу і потовщення комплексу інтими-

медіа екстракраніальних артерій в прогнозуванні розвитку ішемічної хвороби серця : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіо-
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логія" / Гінгуляк Олександр Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДЗ "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Львів, 

2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — 

[2015-0654 А] УДК 616.12-005.4-036-037 

2797. Горячий О. В. Катетерна радіочастотна абляція тривалоперсистуючої 

фібриляції передсердь: методика, безпосередні та віддалені результати : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. 

хірургія" / Горячий Олексій Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України", [Одес. 

нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-0017 А] УДК 616.12-008.313-036-089 

2798. Грущак Н. М. Діагностично-прогностичне обґрунтування застосування 

мультидетекторної комп'ютерно-томографічної ангіографії в оцінці стану судин 

головного мозку при артеріальній гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / 

Грущак Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — 

Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (10 назв). — 100 пр. — [2015-1254 А]

 УДК 616.12-008.331.1+616.831-005]-073.756.8:004.932 

2799. Дербак Я. С. Оцінка порушень мікробіоценозу кишки у хворих на 

ішемічну хворобу серця та оптимізація методів їх лікування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Дербак 

Ярослав Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2015. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-0567 А] 

 УДК 616.12-005.4:616.345-008.87]-085 

2800. Дубровінська Т. В. Оптимізація гіполіпідемічної терапії у хворих на 

інфаркт міокарда у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 

Дубровінська Тетяна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 

акад."]. — Івано-Франківськ, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-0027 А] УДК 616.127-005.8-06:616.36-002]-085 

2801. Дудченко І. О. Клінічна значимість поліморфізму генів 1-адрено-

рецепторів та -субодиниці G-білка у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з 

аліментарним ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Дудченко Ірина Олександрівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Сум. держ. ун-т]. — Київ, 

2015. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв). — 100 пр. — [2015-2466 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-06:613.25 

2802. Іванівська Т. С. Злоякісно трансформовані кровотворні клітини-попе-

редники при різних формах гемобластозів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Іванівська Тетяна Степанівна ; НАН 

України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. — 

Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2015-0094 А] УДК 616.155.3-092.18 

2803. Ільницька М. Р. Чутливість до інсуліну при хронічній серцевій не-

достатності: чинники та клініко-прогностичне значення : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Ільницька Марія 

Романівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т 

кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2015-1543 А] 
 УДК 616.12-008.46-036.1:577.175.72 
2804. Коваленко А. В. Медико-соціальне обґрунтування моделі інформаційно-

освітнього забезпечення профілактики хвороб системи кровообігу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / 
Коваленко Андрій Вячеславович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 
ун-т, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Харків, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1107 А] УДК 616.1-084-058 

2805. Коновалова Н. В. Прогностичне значення поліморфізму гена eNOS та 
рівня гомоцистеїну в прогресуванні артеріальної гіпертензії у підлітків із гіпо-
таламічним синдромом пубертатного періоду : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Коновалова Наталя 
Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. 
— Харків, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2015-1109 А] УДК 616.12-008.331.1:616.831.4-008.6]-07-053.6 

2806. Кравчук Б. Б. Двошлуночкова електрокардіостимуляція в лікуванні 
серцевої недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Кравчук Борис Богданович ; Нац. акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова". — 
Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (15 назв). — 100 пр. — [2015-1784 А]
 УДК 616.12-008.315-085.817:537 

2807. Криворчук І. Г. Гостра артеріальна мезентеріальна ішемія: особливості 
діагностики, лікування та шляхи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Криворчук Ігор Григорович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2015. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2015-0377 А] 

 УДК 616.13-005.4-07-08 
2808. Кулініч В. С. Оптимізація діагностики і лікування серцевої недостат-

ності при ішемічній хворобі серця з супутнім аутоімунним тиреоїдитом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 
Кулініч Валентина Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — 
Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. — [2015-1111 А] 

 УДК 616.12-008.46:[616.12-005.4-06:616.441-002]-07-085 
2809. Ляшок А. Л. Вибір анестезіологічного забезпечення у пацієнтів з ішеміч-

ною хворобою серця при абдомінальних операціях : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / 
Ляшок Андрій Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти. — Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(14 назв). — 120 пр. — [2014-6060 А] УДК 616.12-005.4:617.55-089.5 

2810. Мартьянова О. І. Особливості імунопатогенезу ішемічної хвороби серця 
та алкогольної кардіоміопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Мартьянова Ольга Ігорівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Тернопіль, 2015. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2015-1632 А] 

 УДК 616.12-005.4+616.127-007.24]-036 
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2811. Парацій О. З. Імплантовані кардіовертери — дефібрилятори в лікуванні 

життєвозагрозливих аритмій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Парацій Олексій Зіновійович ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії 

ім. М. М. Амосова". — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). 

— 100 пр. — [2015-1789 А] УДК 616.12-008.318-089.843 

2812. Пєтков О. В. Оптимізація лікувальної тактики у пацієнтів з активним 

інфекційним ендокардитом з урахуванням динаміки септичного процесу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. 

хірургія" / Пєтков Олександр Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України", 

[ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України"]. — Київ, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2015-0348 А] 

 УДК 616.12-089 

2813. Порохня Н. Г. Клініко-ехокардіографічна діагностика і прогнозування 

розвитку клапанних вад серця при ендокардитах у дітей : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Порохня Наталія 

Григорівна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України", 

Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук України". — 

Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 120 пр. — 

[2015-1950 А] УДК 616.126-036-072-053.2 

2814. Родіонова Ю. В. Діагностична значимість нового способу оцінки морфо-

функціональних можливостей міокарду, диссинхронії серця та оптимізація лікування 

у хворих на цукровий діабет 2 типу з хронічною серцевою недостатністю : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 

Родіонова Юлія Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Харків, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 12—14 (19 назв). — 100 пр. — [2014-6384 А] 

 УДК 616.127-005.8-06:616.379-008.64]-07-08 

2815. Секелик Р. І. Удосконалення діагностики та методів хірургічного ліку-

вання аномального відходження коронарних артерій від легеневої артерії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. 

хірургія" / Секелик Роман Ігорович ; 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"]. — Київ, 2015. — 19 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2015-2010 А] 

 УДК 616.131:616.132.2]-007.2-07-089 

2816. Сідь Є. В. Вплив медикаментозної корекції на рецидиви персистуючої 

фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпер-

тонічною хворобою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Сідь Євген Володимирович ; Держ. закл. "Дніпро-

петров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України" [та ін.]. — Дніпропетровськ, 2015. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 200 пр. — [2015-1953 А] 

 УДК 616.12-008.313-036-037-06-085 

2817. Соболь В. О. Вплив агоністів дофамінових рецепторів на клініко-гемо-

динамічні, нейрогуморальні показники у хворих на артеріальну гіпертензію з 

супутнім ожирінням та порушенням дофамінового обміну : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Соболь Вікторія 
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Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — 

Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (16 назв). — 100 пр. — [2015-

0719 А] УДК 616.12-008.331.1 

2818. Строкова С. О. Прихильність до лікування та залишковий високий 

ризик як фактори впливу на клінічний перебіг захворювання після інфаркту 

міокарда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 

"Кардіологія" / Строкова Світлана Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Харків, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 120 пр. — [2014-5880 А] 

 УДК 616.127-005.8-036 

2819. Таранчук В. В. Когнітивна функція та структурно-функціональні зміни 

міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу з різними факторами ризику на фоні 

антигіпертензивного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Таранчук Валентин Валентинович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2015. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 150 пр. — [2015-1742 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-036-08 

2820. Трифонова Н. С. Нейрогуморальні зміни у хворих на нестабільну 

стенокардію з супутнім цукровим діабетом 2 типу, їх терапевтична корекція : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Трифонова Наталія Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — 

[2014-6135 А] УДК 616.12-009.72+616.379-008.64]-008.8-08 

2821. Ханенова В. А. Оцінка функцій системного правого шлуночка у 

віддаленому періоді після гемодинамічної корекції транспозиції магістральних судин 

(операції Сеннінга) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Ханенова Валентина Анатоліївна ; 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"]. — 

Київ, 2015. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2015-

1158 А] УДК 616.124-089 

2822. Чирва О. В. Клінічні варіанти поєднання нейроциркуляторної дистонії і 

функціональних захворювань органів травлення та їх корекція у осіб молодого віку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Чирва Ольга Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [ДУ "Нац. ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН 

України"]. — Івано-Франківськ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 

(28 назв). — 100 пр. — [2014-6231 А] УДК 616.12-008+616.3-008]-085-053.81 

2823. Чуйко Н. Я. Морфогенез змін церебральних судин у хворих на мета-

болічний синдром, ускладнений інсультом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Чуйко Наталія Ярославівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Івано-

Франків. нац. мед. ун-т]. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 

100 пр. — [2015-1878 А] УДК 616.12-008:616.831-005.1]-036 

2824. Шкумбатюк О. В. Роль мелатоніну в холінергічній регуляції серця 

щурів різної статі за умов адреналінового пошкодження : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Шкумбатюк 

Олена Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, [Держ. 
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ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Чернівці, 

2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-2035 А]

 УДК 616.127-002.4-092.9:577.175 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  

пов'язані з органами дихання 

На ступінь доктора 

2825. Антоненко П. Б. Вплив поліморфізму процесів біотрансформації ліків на 

ефективність протитуберкульозної хіміотерапії у людини : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра наук : [спец.] 14.01.28 "Клініч. фармакологія" / Антоненко Петро 

Борисович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2015. — 

37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—37 (60 назв). — 100 пр. — [2015-1522 А] 

 УДК 616.24-002.5-085.28:577.21 

2826. Дзюблик Я. О. Негоспітальні інфекції нижніх дихальних шляхів: тех-

нології етіологічної діагностики та оптимізація антимікробної хіміотерапії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / 

Дзюблик Ярослав Олександрович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа 

"Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук 

України". — Київ, 2015. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (38 назв). — 

100 пр. — [2015-0305 А] УДК 616.24-002-079-085 

2827. Колеснік О. П. Удосконалення хірургічного та комплексного лікування 

хворих на рак легені І—ІІ стадій та розробка методів прогнозування перебігу 

захворювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.07 "Онкологія" / Колеснік Олексій Петрович ; НАН України, Ін-т експе-

рим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, [Запоріз. держ. мед. ун-т 

МОЗ України]. — Київ, 2015. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (45 назв). — 

200 пр. — [2015-1419 А] УДК 616.24-006.6-08 

На ступінь кандидата 

2828. Бєлослудцева К. О. Тяжкі негоспітальні пневмонії різної етіології: 

клінічні, диференціально-діагностичні та прогностичні критерії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Бє-

лослудцева Ксенія Олегівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України", [Держ. 

закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України"]. — Київ, 2014. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 100 пр. — [2015-0288 А] 

 УДК 616.24-002-079 

2829. Бреславець А. В. Застосування васкуляризованих невільних ауто-

хрящових трансплантатів в естетичній ринопластиці : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Бреславець Андрій Во-

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

ім. П. Л. Шупика [та ін.]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). 

— 100 пр. — [2015-1531 А] УДК 616.211-003-089.843/.844 

2830. Варченко Ю. А. Ефективність застосування індуктора інтерферону у 

комплексному лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фти-

зіатрія" / Варченко Юрій Анатолійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. уста-

нова "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук 
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України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 2015. — 16 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2015-0964 А] 

 УДК 616.24-002.5-07-08:615.37 

2831. Василишин Х. І. Клінічні та імунодисбіотичні особливості негоспіталь-

них пневмоній, асоційованих із залізодефіцитною анемією, у дітей переддо-
шкільного і дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Василишин Христина Ігорівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України", [Сум. держ. ун-т]. — Тернопіль, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—17 
(28 назв). — 110 пр. — [2015-0965 А] УДК 616.24-002-07-08-053.2 

2832. Давиденко Н. В. Мініінвазивна хірургія та адресна антибактеріальна 

терапія в лікуванні гострих деструктивних пневмоній у дітей : (експерим.-клініч. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 

"Дит. хірургія" / Давиденко Наталія В'ячеславівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Харків. нац. мед. ун-т]. — Вінниця, 2015. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-1409 А] 

 УДК 616.24-002-085-089-053.2 

2833. Дибас І. В. Клініко-лабораторна характеристика та особливості ліку-
вання кашлюка у дітей перших двох років життя : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Дибас Ірина 

Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1260 А] 
 УДК 616.223-002-07-053.3 

2834. Иванова Я. В. Хемокин-зависимые патогенетические механизмы 

прогрессирования хронической обструктивной болезни легких у больных, пере-

несших туберкулез легких, и их коррекция : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
мед. наук : [специальность] 14.01.25 [то есть 14.01.27] "Пульмонология" / Иванова 

Яна Валериевна ; М-во здравоохранения Респ. Крым, Крым. респ. учреждение "НИИ 

физ. методов лечения и мед. климатологии им. И. М. Сеченова", Гос. учреждение 

"Крым. гос. мед. ун-т им. С. И. Георгиевского". — Ялта ; Симферополь, 2014. — 
22 с. — Библиогр.: с. 18—19 (8 назв.). — 100 экз. — [2014-6025 А] 

 УДК 616.24-002.5-08-092:577.175.1 

2835. Мельников В. В. Вибір методу холецистектомії у робітників вугільної 

промисловості з професійними захворюваннями органів дихання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Мельников 
Валентин Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. 

— Харків, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-6366 А] УДК 616.2-057 

2836. Миндрул М. А. Патогенетическая роль и коррекция дисбаланса 
адипокинового гомеостаза у больных с гнойно-деструктивными формами хрони-

ческих неспецифических заболеваний легких и ожирением : автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. канд. мед. наук : [специальность] 14.01.25 [то есть 14.01.27] "Пуль-

монология" / Миндрул Мирослава Андреевна ; М-во здравоохранения Респ. Крым, 

Крым. респ. учреждение "НИИ физ. методов лечения и мед. климатологии 
им. И. М. Сеченова" [и др.]. — Ялта ; Симферополь, 2014. — 22 с. — Библиогр.: 

с. 17—18 (9 назв.). — 100 экз. — [2014-6068 А] УДК 616.24-001-092-08 

2837. Мініна Г. Ю. Обґрунтування тактики лікування хворих на акустичну 

невриному в залежності від розташування пухлини у внутрішньому слуховому ході : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 

"Оториноларингологія" / Мініна Ганна Юріївна ; Нац. акад. мед. наук України, 

ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України". — Київ, 

2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2015-0694 А] УДК 616.28-006-07-08 

2838. Павленко О. І. Керування ризиками розвитку професійної пилової 

патології легень у працівників сучасного металургійного виробництва : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. 

патологія" / Павленко Олександр Іванович ; Держ. установа "Ін-т медицини праці 

НАМН України", [НДІ пром. медицини МОЗ України]. — Київ, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 110 пр. — [2015-0627 А] 

 УДК 616.24-057:669 

2839. Петрук Л. Г. Сенсоневральні та гемодинамічні порушення при 

акутравмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 

"Оториноларингологія" / Петрук Любов Геннадіївна ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України". 

— Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-

0347 А] УДК 616.28-008.14-001 

2840. Руденко С. М. Вірусне інфікування та сенсибілізація у дітей перших 

шести років життя, хворих на обструктивний бронхіт і бронхіальну астму, та шляхи 

їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 

"Педіатрія" / Руденко Сергій Миколайович ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, аку-

шерства та гінекології Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2000 А] УДК 616.233-022.1-039.35-053.4 

2841. Савеліхіна І. О. Особливості клінічних, морфо-функціональних та іму-

нологічних порушень у хворих на ХОЗЛ тяжкого ступеня бронхообструкції в 

процесі тривалої базової терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Савеліхіна Ірина Олександрівна ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології 

ім. Ф. Г. Яновського", [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Київ, 2015. — 

16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2015-1139 А] 

 УДК 616.24-002-085 

2842. Сакевич В. Д. Роль поліморфізмів генів толл-подібних рецепторів 2,4 та 

галектину-10 в розвитку алергічного риніту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Сакевич Вікторія 

Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 

[Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Київ, 2014. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2014-6108 А] 

 УДК 616.211-002-022.8-092.19:575 

2843. Самофалов Д. О. Діагностика, прогнозування перебігу та лікування 

бактеріальної деструкції легень у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Самофалов Дмитро Олександ-

рович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, 

[Одес. нац. мед. ун-т]. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-0498 А] УДК 616.24-002-022.7-07-037-08-053.2 

2844. Сінайко І. О. Оптимізація комбінованого лікування хворих на рак 

гортані шляхом патогенетично обґрунтованої профілактики місцевих запальних 
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ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.19 "Оториноларингологія" / Сінайко Ірина Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН 

України" [та ін.]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-1587 А] УДК 616.22-006.6-06-084 
2845. Слівінська-Курчак Х. Б. Стан здоров'я дітей раннього віку, яким в 

неонатальному періоді проводили штучну вентиляцію легень : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Слівінська-
Курчак Христина Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького. — Львів, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). 
— 100 пр. — [2014-5859 А] УДК 616.24-085.816.2-053.31 

2846. Старкова О. М. Визначення найбільш вагомих факторів ризику виник-
нення рецидиву туберкульозу легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Старкова Олена Михайлівна ; Держ. 
установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. 
наук України". — Київ, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 
100 пр. — [2014-5868 А] УДК 616.24-002.5-036.87 

2847. Тіткова А. В. Оптимізація діагностики та лікування хронічного обструк-
тивного захворювання легень з супутньою гастроезофагеальною рефлюксною 
хворобою на підставі оцінки греліну і цитокінової системи : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Тіткова 
Анна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 
[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Харків, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 14—17 (28 назв). — 100 пр. — [2015-0264 А] 

 УДК 616.24-002-06:616.32/.33-008.1]-076-085 
2848. Хащина В. О. Оптимізація хірургічної тактики при внутрішньоплевраль-

них післятравматичних кровотечах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Хащина Василь Олексійович ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. 
хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України"]. — Харків, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-0439 А] УДК 616.25-005.1-089 

2849. Череднікова Т. Ю. Ліпідні метаболіти сурфактанту в діагностиці та 
прогнозуванні перебігу пневмонії у дітей та оптимізація їх лікування : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Череднікова 
Тетяна Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 
2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2015-1678 А] 

 УДК 616.24-002-036.1-07-08-053.2 
2850. Шемлі М. Прогнозування перебігу функціональної гіпотонусної дис-

фонії на основі даних електрофізіологічних досліджень : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Шемлі 
Мохамед ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології 
ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1478 А] 

 УДК 616.22-008.5-073.537 
2851. Ячник В. А. Оптимізація діагностики та лікування вірус-індукованого 

загострення бронхіальної астми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Ячник Віталій Анатолійович ; Нац. акад. 
мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2014. — 18 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2014-5959 А] УДК 616.248-07-085 



   

 
239 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

2852. Дацюк О. І. Оптимізація інфузійної підтримки та модуляція системної 

запальної реакції в комплексі інтенсивної терапії хворих на гострий панкреатит в 

ранній фазі : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Дацюк 

Олександр Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Київ, 2015. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—39 (27 назв). — 100 пр. — [2015-0019 А] 

 УДК 616.37-002-07-085 

2853. Лучинський М. А. Стан стоматологічного здоров'я та адаптаційні 

можливості організму дітей із зубощелепними аномаліями в умовах поєднаної дії 

чинників антропогенного і природнього генезу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Лучинський Михайло 

Антонович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 

України"]. — Львів, 2014. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (36 назв). — 100 пр. — 

[2014-6307 А] УДК 616.314-089.23-053.2 

2854. Олексенко В. В. Оптимізація хірургічного лікування хворих на рак 

шлунка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 

"Онкологія" / Олексенко Віктор Валентинович ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієв-

ського"]. — Харків, 2014. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (41 назва). — 100 пр. 

— [2014-6081 А] УДК 616.33-006.6-089 

2855. Рябоконь Ю. Ю. Хронічний гепатит С з позапечінковими проявами: 

клініко-патогенетична роль нейрогуморальної та ендотеліальної дисфункції, опти-

мізація діагностики і лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : спец. 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Рябоконь Юрій Юрійович ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України", [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2015. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—36 (37 назв). — 130 пр. — [2015-0950 А] 

 УДК 616.36-002-036-07-08 

2856. Совпель О. В. Реконструкція діафрагми таза в хірургії раку прямої 

кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 

"Онкологія" / Совпель Олег Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — 

Харків, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 29—36 (60 назв). — 100 пр. — [2014-6118 А]

 УДК 616.35-006.6-089 

2857. Ткаченко О. І. Малоінвазивні оперативні втручання при патології 

жовчних проток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Ткаченко Олександр Іванович ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Харків, 2015. — 

35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—31 (57 назв). — 100 пр. — [2015-0400 А] 

 УДК 616.361-089 

2858. Чурпій І. К. Хірургічне лікування та реабілітація хворих на перитоніт 

залежно від патогномонічних факторів ризику та прогнозування перебігу 

захворювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Чурпій Ігор Костянтинович ; М-во охорони здоров'я України, 



   

 
240 

Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — 

Вінниця, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—31 (56 назв). — 100 пр. — 

[2015-1596 А] УДК 616.381-002-089 

На ступінь кандидата 

2859. Акермі Жаафар. Вікові аспекти мікроциркуляторного, гемодинамічного 
статусу та їх корекція у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 
"Гастроентерологія" / Акермі Жаафар ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва 
охорони здоров'я України" [та ін.]. — Дніпропетровськ, 2014. — 25 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 120 пр. — [2014-5965 А] 

 УДК 616.342-002-07-085 
2860. Балега М. І. Клініко-експериментальне обґрунтування методу профілак-

тики основних стоматологічних захворювань у жінок, що контактують з пести-
цидами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 
"Стоматологія" / Балега Мар'яна Іванівна ; ДУ "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук 
України". — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2014-6405 А] УДК 616.314-084-055.2 

2861. Безносенко А. П. Комбіноване лікування хворих на рак нижньоампу-
лярного відділу прямої кишки ІІ—ІІІ стадій із застосуванням неоад'ювантної 
дрібнофракційної променевої терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Безносенко Андрій Петрович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — [2015-0361 А] 

 УДК 616.351-006.6-085.849.1 
2862. Біла Н. Ф. Визначення факторів ризику виникнення гаймориту при 

ендодонтичному лікуванні зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Біла Наталія Феліксівна ; Держ. установа "Ін-т 
стоматології Нац. акад. мед. наук України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — 
Одеса, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-
1402 А] УДК 616.314.18-08:616.216.1-002 

2863. Бугаєнко О. О. Особливості перебігу, профілактика та корекція функціо-
нальних порушень шлунково-кишкового тракту у дітей із дифузним нетоксичним 
зобом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 
"Педіатрія" / Бугаєнко Оксана Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, 
акушерства та гінекології Нац. акад. мед. наук України", [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т" 
МОЗ України]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 
100 пр. — [2015-1090 А] УДК 616.33/.34+616.441-006.5]-036-07-08-053.2 

2864. Бушма Н. В. Клініко-експериментальне обґрунтування методу гермети-
зації фісур постійних зубів з використанням високих концентрацій озону : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Бушма Наталія Вікторівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук 
України", [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського МОЗ України]. — Одеса, 
2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2014-6163 А] 

 УДК 616.314-002-039.71:546.214 
2865. Вакуленко М. В. Хірургічна профілактика та корекція наслідків обшир-

них резекцій кишечнику у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : спец. 14.01.09 "Дит. хірургія" / Вакуленко Максим Валерійович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького]. — Київ, 2015. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 
100 пр. — [2015-0606 А] УДК 616.34-089.873-084-053.2 
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2866. Вербовська Р. І. Клініко-лабораторне обґрунтування розробки лікуваль-

но-профілактичного комплексу для слизової оболонки ротової порожнини у па-

цієнтів з повною відсутністю зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Вербовська Роксолана Іванівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-

Франківськ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-

6204 А] УДК 616.311-08:616.314-007.285 

2867. Вододюк Р. Ю. Ефективність пункційних і лапароскопічних оператив-

них втручань у комплексному лікуванні псевдокіст підшлункової залози : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Вододюк 

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

освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2015-1484 А] 

 УДК 616.37-006.2-089 

2868. Волінська Т. Б. Оптимізація комплексного лікування хворих на гене-

ралізований пародонтит І—ІІ ступеню з використанням магнітно-лазерної терапії у 

поєднанні з антигомотоксичним препаратом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Волінська Тамара 

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

ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 

— 100 пр. — [2015-1168 А] УДК 616.314.17-008.1-085.849.1 

2869. Волченко Н. В. Стан тканин пародонта у школярів, які навчаються за 

різними учбовими програмами, та його корекція : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Волченко Наталія 

Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 

2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—20 (37 назв). — 100 пр. — [2014-6165 А] 

 УДК 616.314.17-039.71-06-057.874 

2870. Горбенко К. В. Ушкодження підшлункової залози та їх корекція в 

комплексі хірургічного лікування хворих з політравмою : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Горбенко Костянтин 

Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 

2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2014-6334 А]

 УДК 616.37-001.1-089 

2871. Дегтяренко С. П. Вибір методу хірургічного лікування складних нориць 

прямої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Дегтяренко Сергій Петрович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1486 А] 

 УДК 616.35-007.253-089 

2872. Жандарова Н. О. Спонтанний кліренс вірусу гепатиту С та фактори, що 

впливають на нього : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Жандарова Надія Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашев-

ського НАМН України". — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(14 назв). — 100 пр. — [2014-6175 А] УДК 616.36-002:578.1 

2873. Іванов О. Є. Підвищення якості реставрації зубів при лікуванні 

неускладненого карієсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Іванов Олександр Євгенович ; М-во охорони 
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здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.", 

[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Полтава, 2014. — 21 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2014-4914 А] УДК 616.314-74 

2874. Ільїна-Стогнієнко В. Ю. Лікування гострої спайкової кишкової непро-

хідності у хворих з порушеннями функції печінки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Ільїна-Стогнієнко Вікторія 

Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, 

[Одес. нац. мед. ун-т]. — Вінниця, 2015. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-0466 А] УДК 616.34-007.272+616.36-008.6]-089 
2875. Клименко К. І. Корекція діабетичної ангіопатії за допомогою ліпо-

сомального кверцетину та пригнічення експресії генів протеїнкінази С на пост-

транскрипційному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Клименко Катерина Ігорівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України". — 
Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-0034 А] УДК 616.379-008.64-06-091.8-085:575.113 

2876. Коваль Є. А. Клініко-лабораторний аналіз формування групової направ-

ляючої функції та відтворення її в незнімному зубному протезуванні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Коваль 

Євген Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-

гомольця. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2015-0410 А] УДК 616.314-77 

2877. Ковальцова М. В. Патогенез ушкодження підшлункової залози при дії 
екзогенних шкідливих факторів на систему мати—плід : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Ковальцова 

Марина Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — 

Харків, 2014. — 24, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (29 назв). — 
100 пр. — [2014-6254 А] УДК 616.37-001-092 

2878. Ковшар І. П. Клініко-лабораторне обґрунтування методу попередження 

ускладнень при ортопедичному лікуванні зубів з використанням вінірів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Ковшар Ігор Петрович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук 

України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-6433 А] 

 УДК 616.314-089.23-77 

2879. Козлов О. П. Оптимізація діагностики та прогнозування перебігу 
неалкогольної жирової хвороби печінки в поєднанні з гіпертонічною та ішемічною 

хворобою серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Козлов Олександр Петрович ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. установа "Нац. ін-т терапії ім. Л. Т. Малої 
НАМН України"]. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2014-6255 А] УДК 616.36-004-071:616.12-005.4-008.331.1 

2880. Колганова К. А. Оптимізація анестезіологічного забезпечення та 

періопераційної інтенсивної терапії при великих резекціях печінки в онкохірургії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 
"Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Колганова Катерина Андріївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького]. — Харків, 2014. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 

100 пр. — [2014-6039 А] УДК 616.36-006.6-089.5 
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2881. Колесник Т. В. Комплексна профілактика запальних захворювань 

пародонту у студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Колесник Тетяна Вікторівна ; Держ. установа 

"Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України". — Одеса, 2015. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2015-0411 А] 
 УДК 616.314.17-008.1-084 

2882. Колодій В. В. Ефективність інноваційної ліфтингової технології в ла-

пароскопічній хірургії гострого холецистита в осіб старших вікових груп : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Колодій 
Валентин Валентинович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2015-0412 А] 

 УДК 616.366-002-089.87 

2883. Коханюк Ю. В. Лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у 
хворих на цукровий діабет типу 2 з урахуванням поліморфізму генів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 

Коханюк Юлія Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Буковин. держ. мед. ун-т]. 
— Тернопіль, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — [2015-

0918 А] УДК 616.33-08:616.379-008.64 

2884. Крупей В. Я. Особливості профілактики і лікування карієсу зубів та хро-

нічного катарального гінгівіту у дітей з патологією шлунково-кишкового тракту : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стома-

тологія" / Крупей Василь Ярославович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. 

мед. наук України", [Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського" 

МОЗ України]. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 

100 пр. — [2015-1425 А] УДК 616.314-002+616.311-002]-07-08:616.34 
2885. Купчак О. І. Особливості медикаментозної обробки кореневих каналів 

при лікуванні хронічного періодонтиту в осіб із запальними захворюваннями 

пародонту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Купчак Ольга Ігорівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. 
акад. мед. наук України". — Одеса, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-0924 А] УДК 616.314.18-085 

2886. Лавренко А. В. Фармакогенетичне обґрунтування до застосування 

метформіну в терапії пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу у поєднанні з ішемічною 

хворобою серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.02 "Внутр. хвороби" / Лавренко Анна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 

акад."]. — Харків, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 120 пр. — [2015-

0042 А] УДК 616.379-008.64-06:616.12-005.4]-085.252.349.7 
2887. Лещук Л. С. Клінічне значення та методи запобігання стиранню між-

зубних контактних пунктів зубів з відновленими різними методами порожнин 

ІІ класу за Блеком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Лещук Лідія Степанівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-6305 А] 

 УДК 616.314.28-002-084 

2888. Макаренко М. В. Обґрунтування сумісного використання озонотерапії і 

кверцитинвмісного гелю в комплексному лікуванні хронічного катарального 
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гінгівіту в осіб молодого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Макаренко Максим Валерійович ; Держ. 

установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України", [Держ. закл. "Дніпро-

петров. мед. акад. МОЗ України"]. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2015-0931 А] 

 УДК 616.311.2-002.2-08-053.81:615.835 

2889. Максимовський В. Є. Малоінвазивне лікування хворих з печінковими 

метастазами колоректального раку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Максимовський В'ячеслав Євгенійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Одес. нац. мед. ун-т]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-0049 А] УДК 616.36-006-033.2-085.84 

2890. Мані Х. Оптимізація органозберігаючого лікування хронічного тонзиліту 

з використанням високоенергетичного лазера : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Мані Ханс ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Ко-

ломійченка НАМН України", [Харків. нац. мед. ун-т М-ва охорони здоров'я 

України]. — Київ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-0621 А] УДК 616.322-002-085.849.19 

2891. Мартинюк Т. В. Діагностика та хірургічне лікування новонароджених з 

некротичним ентероколітом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Мартинюк Тарас Валентинович ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Вінниця, 2015. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2015-1187 А] 

 УДК 616.34-002.4-07-089-053.31 

2892. Матвійків Т. І. Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування хворих 

на генералізований пародонтит на тлі системної антибіотикотерапії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Матвійків 

Тарас Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. 

мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-6216 А] УДК 616.314.18-08:615.33 

2893. Мохамад Закарія Ахмад. Діагностика, лікування і профілактика реци-

дивного ехінококозу печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Мохамад Закарія Ахмад ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. нац. мед. ун-т]. — 

Київ, 2014. — 42 с. : табл. — Бібліогр.: с. 33—35 (10 назв). — 100 пр. — [2014-

6448 А] УДК 616.36:616.995.1]-07-08-089 

2894. Нестор Р. А. Клініко-технологічні особливості протезування хворих з 

частковою відсутністю зубів та м'язово-суглобовими розладами ортопедичними 

конструкціями з телескопічними системами фіксації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Нестор Роман 

Андрійович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького. — Львів, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-1847 А] УДК 616.314.2-007.285-089.843 

2895. Огурцов О. С. Корекція ендотеліальної дисфункції тканин пародонту 

при лікуванні незнімною ортодонтичною технікою : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Огурцов Олексій 
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Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. 

— 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (26 назв). — 100 пр. — [2014-6495 А] 
 УДК 616.314.17-008.1:616.314-089.23 
2896. Оснач Р. Г. Обґрунтування диференційованих підходів до лікування 

хворих з дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями та їх 
профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.22 "Стоматологія" / Оснач Роман Григорович ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2015-1990 А] 

 УДК 616.314-089.23-08 
2897. Островський А. В. Оптимізація методів професійної та індивідуальної 

гігієни порожнини рота в комплексному лікуванні запальних захворювань паро-
донта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 
"Стоматологія" / Островський Анатолій Вікторович ; Держ. установа "Ін-т стома-
тології Нац. акад. мед. наук України", [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т 
ім. С. І. Георгієвського"]. — Одеса, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2015-0346 А] УДК 616.314.17-008.1-084 

2898. Паламарчук С. І. Стимуляція процесів регенерації кісткової тканини 
періапікальної ділянки в лікуванні хронічних форм періодонтиту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Па-
ламарчук Сергій Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2015. — 14 с. — Бібліогр.: с. 10—12 (13 назв). — 
100 пр. — [2015-0061 А] УДК 616.314.163-74 

2899. Пащенко К. Ю. Відновлення прохідності кишечника у новонароджених 
та немовлят з урахуванням патогенетичних особливостей нефункціонуючої кишки : 
(експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Пащенко Костянтин Юрійович ; М-во 
охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Харків. нац. 
мед. ун-т]. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2015-1438 А] УДК 616.34-007.272-08-053.3 

2900. Пісецька М. Е. Індивідуалізація методів тимчасової судинної ізоляції 
печінки при її резекціях : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Пісецька Маргарита 
Едуардівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т заг. та 
невідклад. хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України"]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-6377 А] 

 УДК 616.362-089.87 
2901. Пода О. А. Клініко-генетичні критерії прогнозування розвитку та 

діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки у дітей : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Пода Ольга 
Анатоліївна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. мед. наук 
України", Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." МОЗ України. 
— Київ, 2015. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-
1343 А] УДК 616.36-036-07-053.2 

2902. Розуменко В. О. Клініко-лабораторне обґрунтування використання 
удосконалених поліпропіленових армованих повних знімних зубних протезів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-
матологія" / Розуменко Владислав Олександрович ; Держ. установа "Ін-т 
стоматології Нац. акад. мед. наук України". — Одеса, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (9 назв). — 100 пр. — [2014-6104 А] УДК 616.314-77 
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2903. Сакал В. В. Оптимізація патологоанатомічної діагностики гастроезо-
фагеальної рефлюксної хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Сакал Віталій Віталійович ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-6385 А] 

 УДК 616.329-009.1-07-092 
2904. Слинько Ю. О. Експериментально-клінічне обґрунтування профілакти-

ки захворювань тканин пародонта в дітей, матері яких перебували в стані гіпокінезії 
під час вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.22 "Стоматологія" / Слинько Юлія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 
(26 назв). — 100 пр. — [2014-6391 А] УДК 616.314.18-002.4-084-053.2 

2905. Сухолиткий В. М. Обґрунтування та вдосконалення ортопедичного лі-
кування хворих із дефектами зубних рядів на тлі цукрового діабету : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Сухо-
литкий Василь Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-
Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 
(13 назв). — 100 пр. — [2014-5883 А] УДК 616.314-77-06:616.379-008.64 

2906. Ткач С. В. Хірургічне лікування пілородуоденальних стенозів виразкової 
етіології з урахуванням прогнозування рефлюкс-езофагіту : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Ткач Сергій 
Валерійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т заг. 
та невідклад. хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України"]. — Харків, 2014. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — [2014-6275 А] 

 УДК 616.342-006-089 
2907. Ткаченко А. С. Механізми розвитку хронічного карагенан-індукованого 

гастроентероколіта у щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Ткаченко Антон Сергійович ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2014-6276 А] 

 УДК 616.34-002-092.9 
2908. Уваров В. Ю. Профілактика та лікування ускладнень гострого панкреа-

титу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 
"Хірургія" / Уваров Вадим Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 
(25 назв). — 100 пр. — [2015-1397 А] УДК 616.37-002-06-07-08 

2909. Унгурян А. М. Профілактика спайкової кишкової непрохідності після 
перенесеного перитоніту апендикулярного походження у дітей : (експерим.-клініч. 
дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 
"Дит. хірургія" / Унгурян Андрій Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, 
Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Вінниця, 
2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2015-1022 А] 

 УДК 616.34-007.272:616.346.2-002]-084-053.2 
2910. Чайка В. Г. Лікування хворих із повною втратою зубів знімними 

пластинковими протезами з амортизаційними властивостями : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Чайка 
Віталій Григорович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Київ, 2015. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-1752 А] 

 УДК 616.314-77 
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2911. Чанцев В. А. Особливості хірургічної тактики у хворих на гострий 

біліарний панкреатит : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Чанцев Віктор Анатолійович ; 

М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Харків, 

2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2014-6228 А]

 УДК 616.37-002-036.1-089 

2912. Чорномидз А. В. Діагностика, прогнозування та профілактика розвитку 

важкого панкреатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Чорномидз Андрій Васильович ; М-во охорони здоров'я 

України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Вінниця, 2014. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (36 назв). — 100 пр. — [2014-6399 А] УДК 616.37-002-07-08 

2913. Шаблій Д. М. Рання діагностика і лікування травматичного невриту 

нижнього альвеолярного нерву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Шаблій Дмитро Миколайович ; Держ. 

установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України", [Держ. установа 

"Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського МОЗ України"]. — Одеса, 2014. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2014-6233 А] 

 УДК 616.314.22:616.833]-07-08 

2914. Швець Ю. П. Діагностика та корекція порушень жовчовідтоку у хворих 

на хронічний панкреатит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Швець Юрій Павлович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-0754 А] 

 УДК 616.36-008.811-07:616.37-002 

2915. Шевченко В. Г. Ефективність мініінвазивних методів в хірургічному 

лікуванні псевдокіст підшлункової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шевченко Валерія Геннадіївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Одес. нац. мед. 

ун-т]. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. 

— [2015-0598 А] УДК 616.37-006.2-089 

2916. Шемелько М. Л. Хірургічні методики лікування та профілактика 

післяопераційних ускладнень як підготовчий етап ортопедичної реабілітації 

пацієнтів з генералізованим пародонтитом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Шемелько Мар'яна Любомирівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика. — Київ, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2015-

1036 А] УДК 616.314.17-008.1-084-089 

2917. Шуміліна К. С. Клініко-лабораторне обґрунтування комплексного 

методу профілактики та лікування ускладнень хіміотерапії в порожнині рота хворих 

на рак молочної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Шуміліна Катерина Сергіївна ; Держ. установа "Ін-т 

стоматології Нац. акад. мед. наук України". — Одеса, 2014. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2014-6237 А] 

 УДК 616.31-07-08:616.19-006.6-085.28 

2918. Щур О. І. Вибір методу післяопераційного знеболювання у пацієнтів з 

III—IV стадією колоректального раку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Щур Ольга 
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Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — 

Харків, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2014-

6238 А] УДК 616.34/.35-006.6-089.168-089.5 

2919. Яновська К. О. Структурно-функціональні порушення біліарного тракту 

і підшлункової залози при реактивних артритах у дітей : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Яновська Катерина 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Харків. 

мед. акад. післядиплом. освіти]. — Запоріжжя, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2015-0519 А] 
 УДК 616.36/.37-06:616.72-002]-053.2 

2920. Яцик І. В. Прогнозування перебігу та предиктори фіброзоутворення у 

хворих на хронічний гепатит С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Яцик Інна Вікторівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2015. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1079 А] 

 УДК 616.36-002.2-037:616-006.327 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь доктора 

2921. Гладчук В. Є. Особливості етіопатогенезу, клінічного перебігу, лікуван-

ня та профілактики мікозів стоп у шахтарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Гладчук Вячеслав 

Євгенович ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України", 

[Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Харків, 2015. — 29 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 24—27 (28 назв). — 110 пр. — [2015-0183 А] 

 УДК 616.5-022:611.986:622-051 

На ступінь кандидата 

2922. Борисенко Г. В. Особливості клініки та лікування себорейного дерма-

титу у ВІЛ-позитивних осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Борисенко Ганна Валеріївна ; 
Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України", [Донец. нац. мед. 

ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Харків, 2015. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11—12 

(11 назв). — 110 пр. — [2015-0888 А] 

 УДК 616.53-008.8-036-08:[616.98:578.828ВІЛ 

2923. Гара А. В. Діагностична значимість антропометричних та дерматоглі-
фічних критеріїв у дітей щодо прогнозування розвитку атопічного дерматиту : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та 

венер. хвороби" / Гара Алла Вікторівна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та 

венерології НАМН України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ 
України]. — Харків, 2015. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (15 назв). — 110 пр. — 

[2015-0298 А] УДК 616.5-021.5-053.2 

2924. Носонова Г. В. Оптимізація діагностики та лікування інфекційних 

уражень великих шкірних складок з урахуванням імунного статусу, мікробного 
пейзажу шкіри та функцій печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Носонова Ганна Вікторівна ; 

Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України", [Запоріз. держ. 

мед. ун-т МОЗ України]. — Харків, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (19 назв). — 

110 пр. — [2015-0585 А] УДК 616.5-002-07-08 
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2925. Черемісіна В. Ф. Зміни енергетичного метаболізму та імунної реактив-
ності у щурів з дерматитами різної етіології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Черемісіна Валентина 
Федорівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Нац. фармацевт. 
ун-т]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 
— [2014-6398 А] УДК 616.5-022.8-085 

2926. Чеховська Г. С. Оніхомікози: рання діагностика та комплексне ліку-
вання з урахуванням структурних змін нігтьових пластинок і виду збудника : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та 
венер. хвороби" / Чеховська Ганна Станіславівна ; Держ. установа "Ін-т дерматології 
та венерології НАМН України". — Харків, 2014. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(12 назв). — 1 20 пр. — [2014-5930 А] УДК 616.596-002.828-07-085 

2927. Чорновіл А. С. Клініко-патогенетичні особливості та методи терапії 
атопічного дерматиту у хворих із хронічною герпесвірусною інфекцією : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. 
хвороби" / Чорновіл Антон Сергійович ; Держ. установа "Ін-т дерматології та 
венерології НАМН України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. 
— Харків, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 110 пр. — [2015-1034 А]
 УДК 616.523:616.5-002]-036-08 

2928. Яссер Халед Абдель Карім Масадех. Клініко-імуноморфологічні кри-
терії діагностики та лікування пацієнтів з псоріатичною хворобою, асоційованою з 
глютеновою ентеропатією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Яссер Халед Абдель Карім Масадех ; 
Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України", [Держ. установа 
"Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського" МОЗ України]. — Харків, 2015. — 
15 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—12 (8 назв). — 110 пр. — [2015-0600 А] 

 УДК 616.57-07-08 

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби  
сечової та статевої систем. Урологія 

На ступінь доктора 

2929. Лавренчук О. В. Топічна діагностика, фактори прогресування та ліку-
вання пієлонефриту у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.37 "Нефрологія" / Лавренчук Ольга Василівна ; Нац. акад. мед. наук 
України, Держ. установа "Ін-т нефрології НАМН України". — Київ, 2015. — 37 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (46 назв). — 100 пр. — [2015-0926 А]
 УДК 616.61-002-036-07-08-053.2 

На ступінь кандидата 

2930. Андрєєв С. В. Морфофункціональне обґрунтування хірургічного ліку-
вання рецидивуючої посткоїтальної дизурії у жінок : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Андрєєв Сергій Вячеславович ; 
М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 23 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-6321 А] 

 УДК 616.62-002-039.35-055.2 
2931. Гарагатий А. І. Клінічна ефективність фотохромної антисептики в 

лікуванні хворих на гострий цистит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Гарагатий Артем Ігоревич ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-6329 А] УДК 616.62-002-085:615.28 
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2932. Дубецька Г. С. Клініко-патогенетичне значення, вікові та статеві 

особливості гіперурикемії при остеопорозі й подагрі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Дубецька Галина 

Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 

[ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"]. — Київ, 2015. — 
18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—15. — 100 пр. — [2015-0460 А] 

 УДК 616.61-008.6-053-055:[616.71-007.234+616.72-002.78 

2933. Канана А. Я. Удосконалення варикоцелектомії у чоловіків репродук-

тивного віку з урахуванням патогенетичного типу варикоцеле : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Канана Андрій 

Якович ; Держ. установа "Ін-т урології НАМН України", [Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 

100 пр. — [2015-0804 А] УДК 616.681:616.147.2]-07-08 

2934. Копчук Т. Г. Патогенез структурно-функціональних змін нирок у 
динаміці розвитку гарячки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Копчук Тамара Григорівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-6353 А] УДК 616.61-008.6-092 
2935. Кравчук А. В. Функціональний нирковий резерв у здорових осіб та 

хворих на хронічну хворобу нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Кравчук Алла Вікторівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, [Держ. підприємство "Укр. НДІ 
медицини трансп. МОЗ України"]. — Чернівці, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-0253 А] УДК 616.61-002.2-079.4 

2936. Кулачек В. Т. Еволюція уражень нирок у хворих на ревматоїдний 

артрит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.37 

"Нефрологія" / Кулачек Вероніка Тарасівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т 
нефрології НАМН України", [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2015. 

— 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15— 18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-0857 А] 

 УДК 616.61-001:616.72-002.77 

2937. Литвінов О. І. Вибір тактики хірургічного лікування хворих на гені-
тальний пролапс та стресове нетримання сечі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Литвінов Олексій Ігорович ; 

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

ім. М. Горького]. — Харків, 2014. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2014-6362 А] УДК 616.62-008.22-07-089 
2938. Мухомор О. І. Комплексна трансректальна ультразвукова діагностика 

раку передміхурової залози на ранніх стадіях : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / 

Мухомор Олександр Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти, [Клініч. лікарня "Феофанія" Держ. упр. справами]. — Харків, 

2015. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—15 (21 назва). — 100 пр. — [2015-0341 А]

 УДК 616.65-006.6-073.432.19 

2939. Сміюха О. А. Морфологічне обґрунтування ефективності оперативних 
втручань при варикоцеле : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Сміюха Олександр 

Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2014-6471 А] УДК 616.681-089-092 
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2940. Степаненко Н. О. Мультидетекторна комп'ютерна томографія в діаг-

ностиці і діагностичному супроводі хворих на малі інцидентальні об'ємні утворення 

нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 

"Промен. діагностика та промен. терапія" / Степаненко Наталія Олександрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Держ. установа "Ін-т ядер. медицини та промен. діагностики НАМН України"]. — 

Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-

1795 А] УДК 616.61-006-073.756.8:004.932 

2941. Хмара О. В. Комплексна морфологічна диференційна діагностика ме-
зангіокапілярного та дифузного вовчакового гломерулонефритів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Хмара 

Олена Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, 

[Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Запоріжжя, 2015. — 20, [1] с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1351 А] 
 УДК 616.611-002.52-07 

616.7 Патологія органів руху, пересування. Скелетна  

та рухова системи 

На ступінь доктора 

2942. Зеленецький І. Б. Диспластичні синдроми кульшового суглоба у дітей, 

зумовлені спадковою схильністю : (генезіс, діагност.-лікувал. тактика) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 

ортопедія" / Зеленецький Іван Борисович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. 

наук України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Харків, 

2015. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (35 назв). — 150 пр. — [2015-0031 А]
 УДК 616.728.2-007.1-07-08-053.2 

2943. Калашніков О. В. Остеоартроз кульшового суглоба: прогнозування 

перебігу та профілактика прогресування : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 
ортопедія" / Калашніков Олексій Валерійович ; Держ. установа "Ін-т травматології та 

ортопедії" Нац. акад. мед. наук України. — Київ, 2015. — 45 с. — Бібліогр.: с. 31—41 

(67 назв). — 120 пр. — [2015-1272 А] УДК 616.728.2-002-08-092 

2944. Русин В. В. Методи реваскуляризації нижніх кінцівок при хронічній 
критичній ішемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Русин Василь Васильович ; М-во охорони здоров'я України, 

Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 

2015. — 37 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (32 назви). — 100 пр. — [2015-0233 А] 

 УДК 616.718-004.5-089 

На ступінь кандидата 

2945. Васильченко Є. В. Удосконалення цементних технологій ендопроте-
зування кульшового суглоба : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 

ортопедія" / Васильченко Єгор Васильович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. 
наук України", [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я 

України"]. — Харків, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 

140 пр. — [2015-0011 А] УДК 616.728.2-089.843 
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2946. Долуда Я. А. Післятравматичні деформації субаксіальних сегментів 
шийного відділу хребта внаслідок компресійних та дистракційно-флексійних 
ушкоджень: діагностика, тактика лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Долуда Ярослав 
Анатолійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т патології хребта 
та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України". — Харків, 2015. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 140 пр. — [2015-0024 А] 

 УДК 616.711-001-06-007.2-07-08 
2947. Ма Конг. Діагностика змін динамічного постурального балансу та 

основні принципи їх корекції у хворих з дегенеративними деформаціями хребта 
після поперекового спондилодезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Ма Конг ; Нац. акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. 
М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України". — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (12 назв). — 130 пр. — [2015-0048 А] 

 УДК 616.711-007.2-089.87-07:612.766 
2948. Мягков С. О. Магнітно-резонансна томографія в діагностиці остеопоро-

тичних і метастатичних компресійних переломів хребта : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. 
терапія" / Мягков Станіслав Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, 
Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-1846 А] УДК 616.711-001.5-073.756.8 

2949. Ніршберг О. Є. Особливості перебігу та диференційована лікувальна 
тактика у хворих на асептичний некроз головки стегнової кістки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та орто-
педія" / Ніршберг Олександр Євгенович ; Держ. установа "Ін-т травматології та орто-
педії Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-0625 А] УДК 616.718.4-002.42-089 

2950. Оксимець В. М. Клітинно-тканинні технології в лікуванні порушень 
репаративного остеогенезу та дефектів кісткової тканини: теоретичне обґрунтування 
та можливості клінічного застосування : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 
ортопедія" / Оксимець Володимир Михайлович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 
установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. 
наук України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Харків, 2015. — 39 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 26—34 (47 назв). — 150 пр. — [2015-1126 А] 

 УДК 616.71-08-092 
2951. Панькевич В. В. Адаптація лікувально-реабілітаційних заходів хворим із 

рефлекторними та рубцевими контрактурами жувальних м'язів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Панькевич 
Вікторія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2015-1853 А] УДК 616.742-001-08 

2952. Скобенко Є. О. Оптимізація лікування переломів проксимального епі-
метафізу великогомілкової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Скобенко Євгеній Олек-
сандрович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук 
України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — Київ, 2015. — 
26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1954 А] 

 УДК 616.728.3-001.5-089 
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2953. Тімощенко Н. М. Лікування переломів вилицевого комплексу з 

корекцією стану нейро-м'язового апарату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Тімощенко Наталія Михайлівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2015. 

— 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (22 назви). — 100 пр. — [2015-0140 А] 

 УДК 616.716-001.5-089:616.742 

2954. Уровський О. О. Прогнозування перебігу та хірургічне лікування 

контрактури Дюпюітрена : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Уровський Олександр Олександро-

вич ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". 

— Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 150 пр. — [2015-

1592 А] УДК 616.757-007.2-036-089 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь доктора 

2955. Павлов С. В. Фармакологічна корекція мітохондріальної дисфункції в 

умовах церебральної ішемії : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Павлов Сергій 

Васильович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та 

токсикології НАМН України", [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 

2015. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (47 назв). — 100 пр. — [2015-0059 А]

 УДК 616.831-005.1-092.9:615.27 

2956. Цимбалюк Ю. В. Відновне нейрохірургічне лікування ушкоджень 

периферичних нервів із застосуванням довготривалої електростимуляції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / 

Цимбалюк Юлія Віталіївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". — Київ, 2014. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (31 назва). — 150 пр. — [2015-0268 А] 

 УДК 616.833-001-089 

На ступінь кандидата 

2957. Воронова А. В. Роль інтратекального синтезу імуноглобуліну G та стану 

проникності гематоенцефалічного бар'єру в генезі резистентних форм епілепсій у 

дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 

"Нерв. хвороби" / Воронова Аліна Вадимівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України", [ННІПО ДУ 

ДонНМУ ім. Горького]. — Харків, 2015. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-1093 А] УДК 616.853-092.19-08-053.2 

2958. Зінькевич Я. П. Диференційована діагностика та лікування вогнищевих 

уражень головного мозку з застосуванням стереотаксичних втручань : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / 

Зінькевич Ярослав Павлович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії 

ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (17 назв). — 100 пр. — [2015-0481 А] 

 УДК 616.831-006-07-089.11 

2959. Зябченко В. І. Примітивні нейроектодермальні пухлини супратенто-

ріальної локалізації у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Зябченко Вадим Іванович ; Нац. акад. мед. наук 
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України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". — Київ, 

2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2015-0572 А]

 УДК 616.831-006-053.2 

2960. Карнаух М. М. Морфофункціональний стан енкефалінергічної системи 

гіпоталамусу при експериментальному цукровому діабеті : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Карнаух Марина 

Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 

2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2015-1377 А] УДК 616.831.4-092:616.379-008.64 

2961. Коваленко Д. П. Трансформації фокальних епілептичних нападів у 

дорослих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 

"Нерв. хвороби" / Коваленко Дмитро Павлович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України". — Харків, 2015. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1909 А] 

 УДК 616.853-008.24-053.8 

2962. Кучерук О. Є. Травматичні ушкодження променевого нерва на різних 

рівнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 

"Нейрохірургія" / Кучерук Олександр Євгенійович ; Нац. акад. мед. наук України, 

ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України", [Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2015-0254 А] УДК 616.833.37-001 

2963. Погорєлов В. В. Порушення окислювального метаболізму у розвитку 

дискогенної радикулоішемії та його патогенетична корекція : (експерим.-клініч. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / Погорєлов Вадим Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-6378 А] УДК 616.833.2-005.4-07-08 

2964. Скачкова Н. О. Комплексний аналіз впливу транскраніальної магнітної 

стимуляції на функціональний стан головного мозку та серцево-судинну систему у 

хворих на ішемічний інсульт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Скачкова Наталія Олександрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарева НАМН України"]. — Київ, 2014. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2014-5852 А] 

 УДК 616.831-005.1-08:615.849.11 

2965. Філімонов Д. О. Роль гіпергомоцистеїнемії та порушення лактат-піру-

ватного обміну в розвитку ішемічних інсультів у осіб молодого віку : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / 

Філімонов Дмитро Олексійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

неврології, психіатрії та наркології НАМН України", [Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького]. — Харків, 2015. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 

— 100 пр. — [2015-1156 А] УДК 616.831-005.1-005.4-084-053.81 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія.  

Хворобливі психічні стани 

На ступінь доктора 

2966. Абдряхімова Ц. Б. Непсихотичні психічні розлади внаслідок значного 

порушення соматичного здоров'я на прикладі часткової втрати зору травматичного 
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ґенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 

"Психіатрія" / Абдряхімова Ціра Борисівна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. 

НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — Київ, 2015. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 35—39 (30 назв). — 100 пр. — [2015-0281 А] УДК 616.89-008:617.7-001.4 

2967. Осокіна О. І. Перший епізод психозу у хворих на шизофренію: клініко-

психопатологічні, психологічні та екзистенційно-особистісні закономірності віднов-

лення соціального функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Осокіна Ольга Ігорівна ; Нац. акад. мед. 

наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України", [Донец. 

нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Харків, 2015. — 38 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—35 (40 назв). — 100 пр. — [2015-0733 А] УДК 616.895.8-036.1 

На ступінь кандидата 

2968. Байло М. В. Якість ремісії при шизофренії та її психофармакотера-

певтичне забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Байло Михайло Вікторович ; М-во охорони здоров'я 

України, Укр. НДІ соц. та суд. психіатрії та наркології, [Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова]. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 

— 100 пр. — [2014-6323 А] УДК 616.895.87:615.214 

2969. Вашкіте І. Д. Порівняльна характеристика депресивних розладів 

афективного і невротичного регістрів та їх корекція у студентів вищих навчальних 

закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 

"Психіатрія" / Вашкіте Інна Даріюсівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України", [Харків. мед. 

акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-1167 А] 

 УДК 616.895.4-039-057.875 

2970. Кирєєва О. М. Медико-психологічні предиктори рекурентного депресив-

ного розладу як мішені психотерапії та психопрофілактики : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Кирєєва 

Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 

— [2015-1695 А] УДК 616.895.4:615.851 

2971. Кирилюк С. С. Диференційна діагностика депресивних розладів з ураху-

ванням сучасної феноменологічної картини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Кирилюк Сергій Сергійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. та суд. психіатрії та наркології, [Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Київ, 2014. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2014-6431 А] УДК 616.89-008.1-07 

2972. Клебан К. І. Хронобіологічні особливості непсихотичних психічних 

розладів у пацієнтів з метаболічним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Клебан Катерина Ігорівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — Київ, 

2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 100 пр. — [2015-0317 А] 

 УДК 616.89-008 

2973. Косенко К. А. Психосоціальна реабілітація жінок, хворих на параноїдну 

шизофренію, при різних моделях родинної взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Косенко Корнелія Ар-

турівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та 



   

 
256 

наркології НАМН України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. 

— Харків, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — 

[2015-1783 А] УДК 616.895.8-085:615.851 

2974. Пирогов І. Ф. Клініко-психопатологічні та медико-психологічні аспекти 

диференційної діагностики шизофреноподібного розладу внаслідок вживання 

психоактивних речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Пирогов Ігор Феліксович ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1790 А] 

 УДК 616.895.8-071 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь кандидата 

2975. Дасюк Т. Є. Комплексна диференційована терапія хворих на сечостате-

вий хламідіоз із застосуванням азалідів та імуномодулятора рослинного походжен-

ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. 

та венер. хвороби" / Дасюк Тарас Євгенович ; Держ. установа "Ін-т дерматології та 

венерології НАМН України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ 

України]. — Харків, 2015. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (22 назви). — 110 пр. 

— [2015-0566 А] УДК 616.97:[616.98:579.882]-085.33 

2976. Жураковська Н. О. Патогенетичне значення порушень у системі 

ПОЛ/АОС, тромбоцитарній ланці гемостазу при інфекційному мононуклеозі та їх 

корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 

"Інфекц. хвороби" / Жураковська Наталя Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського, [Одес. нац. 

мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). 

— 100 пр. — [2015-0904 А] УДК 616.98:616.151.5 

2977. Понятовський В. А. Ентеровіруси в стічних водах міста Києва: видовий 

склад та біологічні властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Понятовський Вадим Анатолійович ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб 

ім. Л. В. Громашевського НАМН України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця 

МОЗ України]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — 

[2015-0868 А] УДК 616.98:578.835.1]:628.3(477-25) 

2978. Потокій Н. Й. Епідеміологічна значимість шляхів передачі ВІЛ в регіоні 

з низьким поширенням ВІЛ-інфекції (на прикладі Закарпатської області) та 

вдосконалення профілактичних заходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Потокій Наталія Йосипівна ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб 

ім. Л. В. Громашевського НАМН України". — Київ, 2014. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2014-6094 А] 

 УДК 616.98:578.828ВІЛ-036.22-084 

2979. Хоменко О. Ю. Оптимізація інтенсивної терапії у вагітних з тяжким 

перебігом гострої респіраторної вірусної інфекції та грипу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. 

терапія" / Хоменко Олена Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1517 А] УДК 616.921.5-085-055.26 
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2980. Шевчук В. О. Роль системи інтерферону та імунорегуляторних цитокінів 

у патогенезі герпетичної та папіломавірусної інфекції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Шевчук Вероніка 

Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц. 

хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України", [Ін-т мікробіології і вірусології 

ім. Д. К. Заболотного НАН України]. — Київ, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-6509 А] УДК 616.98:578.821]-092-08 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь кандидата 

2981. Бик П. Л. Профілактика та лікування злукової хвороби очеревини при 

відкритих абдомінальних операціях з розкриттям просвіту травного каналу : 

(експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Бик Павло Леонідович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2015-1922 А] УДК 617.55-089.168-007.274-06-08 

2982. Гарбузняк І. М. Ефективність комбінованого хірургічного лікування 

дітей з уродженою косорукістю в поєднанні з аномаліями кисті : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 

ортопедія" / Гарбузняк Ірина Миколаївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. 

наук України". — Харків, 2015. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (20 назв). — 130 пр. — [2015-0245 А] УДК 617.576-089-053.2 

2983. Грасюкова Н. І. Ефективність ранньої хірургічної корекції гастро-

шизису : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 

"Дит. хірургія" / Грасюкова Наталя Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства 

і гінекології НАМН України"]. — Вінниця, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1563 А] 

 УДК 617.55-007.254:616.34-007.44]-089-053.3 

2984. Мялковський Д. С. Клінічна семіотика та хірургічні аспекти синдрому 

хронічного пахвинного болю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Мялковський Дмитро Сергійович ; Нац. акад. мед 

наук України, Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. — Київ, 

2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 115 пр. — [2015-1341 А] 

 УДК 616.833.5:617.557]-002.2 

2985. Назаренко І. А. Хірургічне лікування ускладнень естетичної мамо-

пластики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 

"Хірургія" / Назаренко Інна Андріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — 

Київ, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (20 назв). — 100 пр. — [2015-1946 А]

 УДК 617.55-089.844 

2986. Перцов І. В. Хірургічне лікування травматичних ушкоджень судинно-

нервових структур кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Перцов Іван Володимирович ; М-во охорони 
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здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України", [Запоріз. держ. мед. 

ун-т]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). 

— 100 пр. — [2015-2077 А] УДК 617.57/.58:[616.14+616.833]-001]-089 

2987. Повеличенко М. С. Оптимізація хірургічного лікування хворих на 

абдомінальний сепсис з урахуванням порушень мікросомального окислення : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Повеличенко Марина Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 

ун-т. — Харків, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. 

— [2014-6089 А] УДК 617.55-002.3-022-089 
2988. Сотников А. В. Комплексне хірургічне лікування хворих на анаеробну 

неклостридіальну інфекцію тазу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Сотников Артур Васильович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Укр. 

військ.-мед. акад. МО України]. — Київ, 2014. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(12 назв). — 100 пр. — [2014-6474 А] УДК 617.581-022.7-089 

2989. Ткач О. С. Хірургічне лікування естетичних деформацій верхньої части-

ни обличчя : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Ткач Олег Сергійович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 

2015. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — 

[2015-2021 А] УДК 617.52-007.24-089.844 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь доктора 

2990. Жабоєдов Д. Г. Хірургічна корекція аберацій оптичної системи ока при 

лікуванні вікової катаракти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.08 "Трансплантологія та штуч. органи" / Жабоєдов Дмитро Геннадійо-

вич ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН 
України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — Одеса, 2015. — 

35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (45 назв). — 100 пр. — [2015-1267 А] 

 УДК 617.741-004.1-089-053.9 

2991. Черемухіна О. М. Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої 
системи профілактики хвороб ока та його придатків у сільських мешканців : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. 

медицина" / Черемухіна Ольга Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України"]. — Харків, 2015. — 

31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—28 (41 назва). — 100 пр. — [2015-1224 А] 
 УДК 617.7-084(1-22) 

На ступінь кандидата 

2992. Абдулхаді М. Оптимізація лікування хворих на регматогенне відшару-

вання сітківки, ускладнене відшаруванням судинної оболонки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Абдул-

хаді Мохаммад ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Фі-
латова НАМН України". — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-2041 А] УДК 617.735-007.281-08 

2993. Герасимець А. Ю. Особливості оксидантних та імунних порушень при 

експериментальній травмі рогівки та застосуванні кератопластики ксенорогівкою : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 
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фізіологія" / Герасимець Анатолій Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 

ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — 

Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2015-1610 А] УДК 617.72-001-089.844 
2994. Костецька А. О. Медико-організаційна технологія оптимізації моніто-

рингу порушень зору у школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Костецька Анна Олександрівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 
Київ, 2014. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (17 назв). — 120 пр. — [2014-
6436 А] УДК 617.7-084-053.6 

2995. Мартинюк С. В. Діагностична значимість особливостей стану акомода-
ційно-конвергентно-зіничної системи у дітей, хворих на акомодаційну збіжну 
співдружню косоокість : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Мартинюк Світлана Володимирівна ; Держ. 
установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України". — 
Одеса, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2015-1287 А]
 УДК 617.758.1-053.2-07 

2996. Нікітчина Т. С. Оптимізація лікування хворих на герпетичні кератити 

шляхом впливу на протеазно-інгібіторну систему : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Нікітчина Тетяна 

Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад."]. — Київ, 2015. — 18 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 120 пр. — [2015-0791 А] 

 УДК 617.713-002-07-08 

2997. Повч З. В. Медико-соціальні детермінанти розвитку глаукоми та 

обґрунтування оптимізованої моделі її первинної профілактики в практиці сімейного 
лікаря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 

"Соц. медицина" / Повч Зореслава Василівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України"]. — Харків, 

2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2078 А]
 УДК 617.7-007.681-036-084:[614.25:364-785 

2998. Шерстюк А. І. Імунологічні та біохімічні особливості перебігу адено-

вірусних кон'юктивітів та їх лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Шерстюк Андрій Іванович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Київ, 2015. — 16 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 120 пр. — [2015-2034 А] 

 УДК 617.711-002-002.6-036-085 

618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 

2999. Барановська Г. А. Неспецифічні інфекційно-запальні захворювання 

піхви: діагностика і тактика лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Барановська Галина 

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

ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 29—31 (24 назви). — 

100 пр. — [2015-0642 А] УДК 618.15-002-07-08 

3000. Кишакевич І. Т. Природна менопауза у різні вікові періоди: якість 

життя і тактика лікувально-профілактичних заходів : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Кишакевич 

Ірина Тарасівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—31 (25 назв). — 

100 пр. — [2015-1823 А] УДК 618.173-084-085 

3001. Суліма Г. М. Перитонеальні тазові спайки у жінок репродуктивного 

віку: діагностика і тактика лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Суліма Ганна Миколаївна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика, [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — Київ, 

2014. — 43 с. — Бібліогр.: с. 36—39 (29 назв). — 100 пр. — [2014-6126 А] 

 УДК 618.132-007.274-07-08 

На ступінь кандидата 

3002. Аксьонова О. Г. Променева діагностика запальних захворювань грудної 

залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 

"Промен. діагностика, промен. терапія" / Аксьонова Олена Геннадіївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 12—17 (34 назви). — 100 пр. — [2015-1802 А] УДК 618.19-002-073.7 

3003. Анікін С. С. Репродуктивне здоров'я жінок після ендохірургічного ліку-

вання ектопічної вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Анікін Сергій Сергійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-0161 А] 

 УДК 618.31-085-089 

3004. Бабенко І. В. М'які стимуляції фолікулярного росту в програмах заплід-

нення in vitro — альтернатива стандартним протоколам : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 

Бабенко Ірина Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2015-2046 А] УДК 618.177-089.888.11 

3005. Говсєєв Д. О. Корекція імунологічних порушень при деструкції ектопії 

шийки матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Говсєєв Дмитро Олександрович ; М-во охо-

рони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2014-5998 А] УДК 618.146-002.44-08 

3006. Головачук О. К. Оптимізація діагностики та лікування плацентарної 

дисфункції інфекційного генезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Головачук Оксана Корніївна ; 

Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. мед. наук 

України", [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2015. — 24 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 110 пр. — [2015-1096 А] 

 УДК 618.36-008.64-022.6-07-08 

3007. Гульченко Д. Ю. Характеристика мастопатій у залежності від гор-

монального статусу у жінок фертильного віку за даними ультрасонографії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діаг-

ностика та промен. терапія" / Гульченко Дмитро Юрійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Ін-т мед. радіології ім. С. П. Гри-
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гор'єва Нац. акад. мед. наук України]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-6336 А] 

 УДК 618.19-002-073.432.19 

3008. Демідова Н. С. Акушерські аспекти вроджених вад розвитку і спадкових 

захворювань плода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Демідова Наталія Станіславівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — Київ, 2015. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2015-0193 А] 

 УДК 618.33-07 

3009. Донська Ю. В. Диференційований підхід до лікування гіперплазії 

ендометрія у жінок з лейоміомою матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Донська Юлія 

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

ім. П. Л. Шупика, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Київ, 2015. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2015-1967 А] 

 УДК 618.14-007.61:616.14-006.03]-08 

3010. Єжова А. В. Генітальний ендометріоз у жінок з неплідністю: прогно-

зування і рання діагностика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Єжова Алеся Валеріївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Сум. держ. ун-т]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — 

[2015-1816 А] УДК 618.14-002:618.177]-07 

3011. Колесникова Т. М. Диференційований підхід до реабілітації пацієнток 

після лапароскопічного лікування ендометріом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Колесникова 

Тетяна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика, [Сум. держ. ун-т]. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2014-6040 А] УДК 618.14-002-092--07-08 

3012. Морозова Н. І. Профілактика порушень інволюції матки в післяпо-

логовому періоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Морозова Наталя Ігорівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — 

Одеса, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2014-

6369 А] УДК 618.71-084 

3013. Мусаєв Р. І. Особливості клінічного перебігу, ефективності лікування та 

біології пухлини у хворих на рак ендометрія різних вікових груп : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Мусаєв Рамін 

Ісміхан огли ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти. — Харків, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. 

— [2014-6371 А] УДК 618.14-006-036-085 

3014. Ніточко К. О. Прогнозування, профілактика та шляхи зниження 

внутрішньоутробного інфікування при недоношеній вагітності та передчасному 

розриві навколоплодових оболонок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Ніточко Катерина 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2014-6373 А] 

 УДК 618.39-07-084 
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3015. Одошевська О. М. Вдосконалення скринінгу раку грудної залози в 

умовах Закарпатської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Одошевська Олена Михайлівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. 

— Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2014-6453 А] УДК 618.19-006-07(477.87) 

3016. Онищенко Ю. В. Оптимізація діагностики і лікування безпліддя у 

хворих з синдромом полікістозних яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Онищенко Юлія 
Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 

2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. 

— [2015-0705 А] УДК 618.11-006.2-06:618.177]-07-08 

3017. Палапа В. В. Особливості діагностики та корекції набрякової форми 

передменструального синдрому у жінок раннього репродуктивного віку : (клініч. 
дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Палапа Василь Васильович ; М-во охорони здоров'я 

України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2014. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2014-6374 А]
 УДК 618.17-008.8-07-084 

3018. Радченко В. В. Перебіг, лікувальна тактика та профілактика ускладнень 

вагітності та пологів при тиреоїдній патології : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Радченко 
Віталій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-

диплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад."]. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-0816 А] 

 УДК 618.3+618.5]-036-08:616.44-008.6 

3019. Рибченко Л. А. Оптимізація визначення мутацій у генах BRCA1/2 для 
медико-генетичного консультування жінок щодо раку молочної залози : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / 

Рибченко Людмила Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. 

наук. центр радіац. медицини НАМН України". — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-0070 А] 

 УДК 618.19-006-037:575.224.2 

3020. Романчук Т. Б. Диференційований підхід до використання гормональної 

контрацепції у молодих жінок з ектопією шийки матки, які не народжували : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Романчук Тетяна Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Дніпропетров. мед. ін-т традиц. і 

нетрадиц. медицини]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 

100 пр. — [2015-0872 А] УДК 618.146-002-005.1-035.2:615.477.86 
3021. Рябцева О. Д. Клініко-патологічні особливості та імуногістохімічний 

профіль серозного раку яєчника в індивідуальному прогнозі захворювання : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Рябцева 

Ольга Дмитрівна ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології 
ім. Р. Є. Кавецького. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-0234 А] УДК 618.11-006-036 

3022. Самойлова М. В. В. Удосконалення методів діагностики та лікування 

ендометріозу яєчників, профілактики рецидивів і покращення репродуктивного 

прогнозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
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"Акушерство та гінекологія" / Самойлова Марія Валерія Віталіївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2015. — 15 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1307 А] 

 УДК 618.11-006.03-07-08 

3023. Свята О. П. Профілактика та лікування ускладнень вагітності у жінок з 
інфекціями статевих органів в амбулаторних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Свята Ольга 

Павлівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. мед. 

наук України". — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2015-1197 А] УДК 618.3-06:[616.9:618.1]]-07-08 

3024. Семесюк Н. І. Дисеміновані пухлинні клітини і рівень цитокінів в 

кістковому мозку та периферичній крові хворих на рак молочної залози як комплекс 

біомаркерів ризику рецидиву пухлинного процесу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Семесюк Надія Іванівна ; 
НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. 

— Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-

1141 А] УДК 618.19-006 

3025. Тарусіна О. В. Профілактика перинатальної патології у жінок низького 
росту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Тарусіна Олена Володимирівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. мед. 

акад. післядиплом. освіти]. — Київ, 2014. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). 

— 100 пр. — [2014-5886 А] УДК 618.56 
3026. Тисячка Г. М. Клініко-діагностичні особливості запальних захворювань 

геніталій у дівчат з екстрагенітальною патологією та їх лікування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Тисячка Галина Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
нац. мед. ун-т. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2014-5891 А] УДК 618.11-002-07-08 

3027. Урсакі Н. О. Діагностика і профілактика перинатальної патології при 

аномальній плацентації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Урсакі Наталія Олегівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2015-0741 А] 

 УДК 618.36-07 

3028. Усманова Т. Е. Удосконалення диференційованої лікувально-діагнос-
тичної тактики у хворих з доброякісними вузловими утвореннями молочних залоз : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Усманова Таміла Ескандерівна ; Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти 

МОЗ України". — Запоріжжя, 2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 
100 пр. — [2014-6139 А] УДК 618.19-006.03-07-08 

3029. Ушакова В. Р. Медико-психологічна підтримка сім'ї в період очікування 

та народження дитини в умовах різного перебігу вагітності у жінок : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / 

Ушакова Владислава Романівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти. — Харків, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 

(9 назв). — 100 пр. — [2014-6141 А] УДК 618.2+618.4]-085.851 

3030. Флаксемберг М. А. Обґрунтування тактики ведення вагітності, що не 

розвивається : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
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14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Флаксемберг Майя Аркадіївна ; Держ. 

установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. мед. наук України". — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2015-1593 А]

 УДК 618.3-06-07-08 
3031. Хамуді І. Оптимізація лікування урогенітальних захворювань, асоційо-

ваних з уреаплазменою інфекцією, з урахуванням стану вагінального біотопу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та 
венер. хвороби" / Хамуді Ільяс ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології 
НАМН України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Харків, 
2014. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — 120 пр. — [2014-6278 А] 

 УДК 618.15-008.8:616.975 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

На ступінь кандидата 

3032. Гунько А. С. Обґрунтування параметрів гідравлічного приводу доочис-
ників гички цукрового буряку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Гунько Андрій 
Сергійович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-
т. — Вінниця, 2014. — 22 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 
100 пр. — [2014-6246 А] УДК 62-82:631.358:633.63 

3033. Муращенко А. М. Вплив температурного фактору на роботу системи 
гідроприводу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.05.02 "Машинознавство" / Муращенко Альона Миколаївна ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22. 
— 100 пр. — [2015-2250 А] УДК 62-522.2:620.181 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового значення. 

Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь кандидата 

3034. Васильєв Г. С. Моніторинг корозії та її гальмування компонентами 
корозійного середовища в системах гарячого водопостачання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.14 "Хім. опір матеріалів та 
захист від корозії" / Васильєв Георгій Степанович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2014-6415 А] УДК 620.197.3 

3035. Гулієва Н. М. Отримання пористих проникних матеріалів з вико-
ристанням природного мінералу — сапоніту в режимі самопоширюючого високо-
температурного синтезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Гулієва Наталія Михайлівна ; Луц. нац. техн. 
ун-т. — Луцьк, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (27 назв). — 100 пр. — 
[2015-1898 А] УДК 620.18:621.762.5 

3036. Стельмах Я. А. Структура та властивості наноструктурних матеріалів на 
основі Al2O3, отриманих електронно-променевим осадженням : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 
Стельмах Ярослав Анатолійович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Па-
тона. — Київ, 2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). — 120 пр. — 
[2015-1513 А] УДК 620.18:546.62-31]:621.793.1 

3037. Стратівнов Є. В. Розробка та дослідження енергозберігаючої технології 

отримання терморозширеного графіту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 



   

 
265 

техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Стратівнов 

Євген Владиславович ; НАН України, Ін-т газу. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2014-5877 А] УДК 620.9:661.666.2 

3038. Тараненко В. М. Вплив мікроструктури металевих вакуумних конден-

сатів на їхні дисипативні властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Тараненко Віктор Миколайович ; 

НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — Київ, 2015. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 110 пр. — [2015-1516 А] УДК 620.186:620.3 

3039. Терентьєв О. Є. Закономірності структуроутворення композиційних 

матеріалів на основі самофлюсівних сплавів з домішками тугоплавких сполук для 

газотермічних покриттів з підвищеною зносостійкістю : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Терентьєв Олек-

сандр Євгенійович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Франце-

вича. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2015-0079 А] УДК 620.22:669.714.1 

3040. Шенфельд В. Й. Підвищення зносостійкості сталевих деталей наплав-

ленням з використанням вуглецевих волокнистих матеріалів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в 

машинах" / Шенфельд Валерій Йосипович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Вінниц. нац. техн. 

ун-т]. — Хмельницький, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2014-5941 А] УДК 620.178:621.891 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка.  

Електротехніка. Машинобудування загалом 

621.0 Теорія машинобудування (машинознавство). Ядерна техніка 

621.039 Прикладна ядерна фізика. Атомна енергетика  

та атомна промисловість. Атомне машинобудування 

На ступінь доктора 

3041. Ромашов Ю. В. Вдосконалення теоретичних основ обґрунтування праце-

здатності елементів обладнання теплових та ядерних енергоустановок : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. 

енергоустановки" / Ромашов Юрій Володимирович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Одеса, 2014. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—33 

(53 назви). — 100 пр. — [2014-6499 А] УДК 621.039.58 

На ступінь кандидата 

3042. Герасименко Т. В. Оцінка екологічної безпеки АЕС у разі впливів 

екстремальних природних явищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Герасименко Тетяна Василівна ; Держ. екол. 

акад. післядиплом. освіти та упр. — Київ, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(10 назв). — 100 пр. — [2014-6330 А] УДК 621.039.58 

3043. Гудима А. А. Удосконалення стратегій управління запроектними ава-

ріями для забезпечення екологічної безпеки АЕС : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Гудима Алла Ана-

толіївна ; М-во екології та природ. ресурсів, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та 

упр. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2015-

1204 А] УДК 621.039.586 
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3044. Дерев'янко О. В. Підвищення безпеки реакторної установки з ВВЕР-1000 

шляхом удосконалення приводів насосів аварійного підживлення технологічного 

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

05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоустановки" / Дерев'янко Ольга Володимирівна ; Одес. 

нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 20—23 

(28 назв). — 100 пр. — [2015-1370 А] УДК 621.039.58 

621.1 Теплові двигуни загалом. Отримання, розподіл  

та використання пари. Парові двигуни. Парові котли 

На ступінь доктора 

3045. Вольчин І. А. Розроблення та удосконалення процесів пило- і сіркоочи-

щення для котлоагрегатів ТЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Вольчин Ігор 

Альбінович ; НАН України, Ін-т газу, [Ін-т вугіл. енерготехнологій]. — Київ, 2014. 

— 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (53 назви). — 100 пр. — 

[2014-6418 А] УДК 621.1 

На ступінь кандидата 

3046. Кулікова Н. В. Підвищення ефективності теплоутилізаторів на теплових 

трубах котельних установок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Кулікова 

Наталія Валеріївна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1336 А] 

 УДК 621.184.26 

3047. Павловський С. В. Теплоутилізаційна система котельної установки з 

силовим когенераційним контуром : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / 

Павловський Сергій Валерійович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 

2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. 

— [2015-1297 А] УДК 621.182 

621.3 Електрика. Електротехніка 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання, розподіл  

та регулювання електричної енергії. Електричні машини  

та прилади. Електричні вимірювання. Технічне застосування 

магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

3048. Петричук М. В. Електричний шум в структурах з низьковимірним 

електронним газом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Петричук Михайло 

Васильович ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, [Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2014. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—30. — 

100 пр. — [2014-6459 А] УДК 621.315.592 

На ступінь кандидата 

3049. Близниченко О. М. Науково-технічні засади забезпечення якості 

електроенергії на теплових та атомних електростанціях : автореф. дис. на здобуття 



   

 
267 

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

метрол. забезп." / Близниченко Олена Миколаївна ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 

2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (17 назв). — 100 пр. — [2015-1722 А] 

 УДК 621.311:006.015.5 

3050. Бобечко Ю. О. Синтез та аналіз нейроконтролера системи керування 
вентильним реактивним двигуном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Бобечко Юрій 

Остапович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2015-1764 А] УДК 621.313.07:621.45 
3051. Бондаренко Ю. С. Поліпшення електромагнітної сумісності асинхрон-

них приводів електровозів постійного струму з суміжними системами електро-

фікованих залізниць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Бондаренко Юрій Сергійович ; Дніпропетров. 

нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2015. — 21 с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1686 А] 

 УДК 621.313.2:629.4 

3052. Бритавський Є. В. Вплив неоднорідностей розподілу локалізованого 

заряду в неідеальних гетеропереходах CdS-Cu2S на їх фотоелектричні властивості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика 

напівпровідників і діелектриків" / Бритавський Євген Вікторович ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 

— 100 пр. — [2014-6411 А] УДК 621.315.592 

3053. Бурик М. П. Електроприводи підпорядкованої структури з властивостя-
ми слабкої чутливості до параметричних та координатних збурень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 

системи" / Бурик Микола Петрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 

— Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-
1807 А] УДК 621.316-83 

3054. Бутова О. А. Багатопульсні паралельні компенсовані керовані випрям-

лячі з поліпшеними енергетичними показниками : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі елект-
роенергії" / Бутова Ольга Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — 

Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-

1247 А] УДК 621.314.26 

3055. Дунєв О. О. Визначення зони стійкої роботи двигуна з ротором, що 

котиться, на основі об'ємного чисельного моделювання електромагнітних процесів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. 

машини й апарати" / Дунєв Олексій Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-0028 А] УДК 621.313 
3056. Єгоров А. В. Оцінка теплового стану електродвигуна з ротором, що 

котиться, при наявності внутрішніх механічних факторів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини й апарати" / Єгоров 

Андрій Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2014. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-6424 А] 
 УДК 621.313 

3057. Жданов Р. В. Електротехнічні системи визначення показників якості 

електричної енергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Жданов Роман Вікторович ; 
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Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т"]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 150 пр. — 

[2015-1413 А] УДК 621.316-021.4 

3058. Кучанський В. В. Анормальні перенапруги в магістральних електричних 

мережах з джерелами спотворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Кучанський 

Владислав Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-1113 А] 

 УДК 621.311.1.015.3 

3059. Левон О. О. Напівпровідниковий двоканальний регульований компен-

сатор неактивних складових повної потужності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі елект-

роенергії" / Левон Олена Олександрівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — 

Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-

2065 А] УДК 621.314.26.026.6:621.314.63 

3060. Мандзюк М. Ф. Енергоефективне двозонне керування синхронною 

машиною з постійними магнітами для електромобілів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 

системи" / Мандзюк Максим Феодосійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2015-1787 А] 

 УДК 621.313.32.07 

3061. Мельничук С. М. Методи та засоби захисту розподільних електричних 

мереж від неповнофазних режимів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Мельничук Сергій 

Миколайович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1288 А] 

 УДК 621.316.925 

3062. Мисенко С. В. Вдосконалення методів і засобів діагностування елегазо-

вих вимикачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Мисенко Сергій Васильович ; 

Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-1384 А] 

 УДК 621.311:621.316.54 

3063. Морушко О. В. Формування, фізичні та електрохімічні властивості 

термічно і лазерно модифікованих нанокомпозитів TiO2/C і TiS 2/C : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія 

поверхні" / Морушко Ольга Василівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника". — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-0788 А] УДК 621.315.592:544.72 

3064. Наффаа Х. М. Пасивне охолодження гермооб'єму ВВЕР-1000 в аварій-

них умовах з використанням двофазного кільцевого термосифону : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоус-

тановки" / Наффаа Халед Муаєд ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 50 пр. — [2015-0489 А] 

 УДК 621.311.25:532.529 

3065. Петрова К. Г. Оптимізація добового режиму електроспоживання про-

мислових підприємств : (на прикладі Кіровоград. обл. енергокомпанії) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енерг. системи та 
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комплекси" / Петрова Катерина Григорівна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики, 

[Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (28 назв). — 100 пр. — [2015-0065 А] УДК 621.311 

3066. Притискач І. В. Моделі та методи діагностування силових трансформа-

торів в електричних мережах напругою 6—110 кВ : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / 

Притискач Іван Васильович ; НАН України, Ін-т електродинаміки, [Нац. техн. ун-т 

України "КПІ"]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 

100 пр. — [2015-1135 А] УДК 621.314.027.6/.7 

3067. Сіротін Ю. О. Компенсація та облік реактивної потужності в електро-

технічних системах з несиметричними режимами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 

Сіротін Юрій Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 

2015. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (28 назв). — 100 пр. — [2015-1463 А]

 УДК 621.31.016.2 

3068. Ткаченко В. Ф. Моніторинг споживання електроенергії інфраструк-

турою вищого навчального закладу : (на прикладі Черкас. держ. технол. ун-ту) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.01 "Енерг. 

системи та комплекси" / Ткаченко Валентин Федорович ; НАН України, Ін-т техн. 

теплофізики, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 300 пр. — [2014-5895 А] 

 УДК 621.317.38:378.6(477.46) 

3069. Трандафілов В. М. Векторне керування асинхронними двигунами, 

інваріантне до варіацій активного опору ротора : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 

Трандафілов Володимир Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 

— Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-

1872 А] УДК 621.313.33 

3070. Ярмолюк О. С. Оцінювання режимів роботи інтегрованих енерго-

постачальних систем при невизначеності інформації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.01 "Енерг. системи та комплекси" / Ярмолюк 

Олена Сергіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-2040 А] 

 УДК 621.311.1 

621.35 Електрохімічна техніка 

На ступінь кандидата 

3071. Коломоєць О. В. Електрохімічний синтез Fe-, Ni-, Co-сульфідів для 

літієвих тонкошарових акумуляторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Коломоєць Ольга Володимирівна ; 

ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-1420 А] УДК 621.357:546.221.1 

621.36 Термоелектричні перетворювачі. Електротермія 

На ступінь кандидата 

3072. Лазарєв Т. В. Закономірності процесу високотемпературного оброблен-

ня рухомого шару сипучих вуглецевих матеріалів в електричних печах-електро-

кальцинаторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
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05.17.08 "Процеси та обладнання хім. технології" / Лазарєв Тарас Валерійович ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-1629 А] УДК 621.365.32:661.66 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних коливань, імпульсів 

На ступінь доктора 

3073. Єфіменко А. А. Методи і моделі синтезу та оптимізації міжблочних 

електричних з'єднань радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої 

та засоби телекомунікацій" / Єфіменко Анатолій Афанасійович ; Одес. нац. акад. 

зв'язку ім. О. С. Попова, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2015. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 34—37. — 120 пр. — [2015-0571 А] УДК 621.37+621.39 

На ступінь кандидата 

3074. Сушко І. О. Візуалізація розподілу поверхневих провідностей томо-

графічних перерізів методом зон провідності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Сушко 

Ірина Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (27 назв). — 100 пр. — [2015-0553 А] 

 УДК 621.372.061 

3075. Туровський А. О. Пристрої формування електромагнітного НВЧ-поля 

опромінення діелектричних сипучих матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби 

телекомунікацій" / Туровський Анатолій Олександрович ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (25 назв). — 

100 пр. — [2015-2023 А] УДК 621.372 

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка. 

Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 

3076. Кишко С. О. Взаємодія низьковольтних полігвинтових електронних 

потоків з електромагнітними хвилями в МЦР з традиційною і планарною 

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

01.04.04 "Фіз. електроніка" / Кишко Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т 

радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2014-6253 А] УДК 621.385.6 

3077. Сергієнко П. Ю. Мікромеханічно перелаштовувані резонатори НВЧ на 

основі смужкових ліній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Сергієнко Павло Юрійович ; Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(19 назв). — 110 пр. — [2014-6469 А] УДК 621.385.62 

621.391 Загальні питання електрозв'язку 

На ступінь кандидата 

3078. Єремеєв О. І. Методи оцінки візуальної якості зображень у телекому-

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

[спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / Єремеєв Олег 
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Ігорович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ун-т". — 

Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — 

[2015-1264 А] УДК 621.391.837 
3079. Осипчук С. О. Підвищення інформаційної ефективності безпроводових 

систем передачі на основі перерозподілу ресурсів каналу зв'язку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та 
мережі" / Осипчук Сергій Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 
ін-т". — Київ, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (17 назв). — 100 пр. — [2015-
1989 А] УДК 621.391.8 

3080. Семеняка М. В. Модель та методи ієрархічно-координаційного управ-
ління чергами на маршрутизаторах телекомунікаційних мереж : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та 
мережі" / Семеняка Максим Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — 
Харків, 2015. — 25 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (22 назви). — 100 пр. — [2015-
0824 А] УДК 621.391:004.715 

3081. Соломицький М. Ю. Модель потоків повідомлень конвергентної теле-
комунікаційної мережі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Соломицький Максим 
Юрійович ; Держ. ун-т телекомунікацій, [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — Київ, 
2014. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2014-
5866 А] УДК 621.391 

3082. Сотник В. О. Удосконалення методів та засобів дешифрування інформа-
ційних сигналів систем автоматичної локомотивної сигналізації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 
засобів трансп." / Сотник Василь Олександрович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — 
Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-
1345 А] УДК 621.391:629.421.066 

3083. Сторож І. В. Підвищення ефективності обробки та розпізнавання неста-
ціонарних сигналів в системах магнітної дефектоскопії рейок : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. 
системи" / Сторож Ігор Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). — 120 пр. — 
[2015-1871 А] УДК 621.391.8:620.179.14 

3084. Файзулаєва О. М. Методи підвищення якості виділення мовних сигналів 
для голосової аутентифікації користувачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / 
Файзулаєва Ольга Миколаївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2015. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-1676 А] 

 УДК 621.391 
3085. Яніна О. О. Адаптивна мінімізація службової інформації при тунелю-

ванні голосового трафіку в ІР-мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Яніна Ольга 
Олександрівна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 120 пр. — [2015-0599 А] УДК 621.391 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь доктора 

3086. Костиря О. О. Розвиток теорії і техніки багатопозиційних пасивних 
радіотехнічних систем високоточної частотно-часової синхронізації : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. 
системи" / Костиря Олександр Олексійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — 
Харків, 2015. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—33 (50 назв). — 100 пр. — [2015-
1424 А] УДК 621.396.4 

3087. Любчик В. Р. Розвиток теоретичних засад підвищення точності радіо-

технічних засобів підповерхневого зондування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Любчик 

Віталій Романович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Хмельниц. нац. ун-т]. — Львів, 

2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (55 назв). — 120 пр. — [2015-1728 А] 

 УДК 621.396.96 

На ступінь кандидата 

3088. Бут Д. Б. Процеси переносу заряду та реєстрація терагерцового випро-

мінювання в структурах на основі кремнію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Бут 

Дмитро Борисович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашка-

рьова. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2014-6286 А]

 УДК 621.396.621.029.66 

3089. Жила С. С. Оптимізація обробки сигналів у НВЧ радіометрах з неста-

більним коефіцієнтом підсилення приймача : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Жила Семен 

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

Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 100 пр. — [2015-

1903 А] УДК 621.396.96 

3090. Неуймін О. С. Методи послідовного виявлення траєкторії цілі з вико-

ристанням вирішальних статистик відміток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Неуймін Олек-

сандр Станіславович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-0381 А] 

 УДК 621.396.96 

3091. Приймак В. Ю. Удосконалення пасивних систем звірення еталонів часу 

і частоти з використанням сигналів геостаціонарних супутників із урахуванням 

параметрів радіоканалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Приймак В'ячеслав Юрійович ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 12—15 (33 назви). — 100 пр. — [2014-6096 А] 

 УДК 621.396.96 

3092. Самсонов Ю. В. Удосконалення методу місцевизначення радіометрич-

них систем навігації по малорозмірним та слабоконтрастним об'єктам прив'язки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. 

та телевіз. системи" / Самсонов Юрій Віталійович ; Нац. акад. Нац. гвардії України, 

[Укр. інж.-пед. акад.]. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 

— 100 пр. — [2014-6111 А] УДК 621.396.969.3 

3093. Щербина К. О. Вдосконалення методів покращення якості фільтрації 

сигналів в автономних радіотехнічних системах та пристрої їх практичної реалізації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. 

та телевіз. системи" / Щербина Ксенія Олександрівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-

ковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2015-2036 А] УДК 621.396.9 
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621.397 Телевізійна техніка. Техніка отримання, запису, передавання  

та приймання зображень. Відеотехніка та відеомережі 

На ступінь доктора 

3094. Горбатий І. В. Методи та засоби формування й оброблення сигналів для 
підвищення ефективності телекомунікаційних систем та мереж передавання даних : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Теле-
комунікац. системи та мережі" / Горбатий Іван Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2014. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37 (71 назва). — 100 пр. 
— [2014-6295 А] УДК 621.397.6 

На ступінь кандидата 

3095. Курінь К. О. Методи вдосконалення технології стиснення зображень на 
базі інваріантно-просторового представлення даних : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 
Курінь Ксенія Олександрівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (30 назв). — 100 пр. — [2015-0619 А] УДК 621.397.3 

3096. Лозинська В. М. Метод управління трафіком в процесі встановлення 
TE-тунелів з використанням лінійних Max-plus моделей : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 
Лозинська Вікторія Миколаївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [ДВНЗ "Донец. 
нац. тех. ун-т"]. — Харків, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2015-0781 А] УДК 621.397.743 

3097. Сиропятов О. А. Метод підвищення ефективності вузлів телекомуні-
кацій на основі моніторингу трафіку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / 
Сиропятов Олександр Арсенійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т", [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1143 А] УДК 621.397.743 

3098. Суліма М. М. Удосконалення якості звуковідтворення в трактах цифро-
вого мовлення шляхом застосування комбінованого електромеханічного зворотного 
зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 
"Радіотехн. та телевіз. системи" / Суліма Микола Миколайович ; Одес. нац. акад. 
зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). 
— 120 пр. — [2015-0593 А] УДК 621.397 

3099. Троцько М. Л. Розвиток методу синхронізації шкал часу по каналах 
цифрового телебачення з використанням нейровейвлетних технологій : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, 
сертифікація та метрол. забезп." / Троцько Максим Леонідович ; Укр. інж.-пед. ун-т. 
— Харків, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 100 пр. — 
[2015-1746 А] УДК 621.397.335:006.92 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та турбін) 

На ступінь кандидата 

3100. Долгов О. І. Теплогідравлічне обґрунтування оптимізаційної моделі 
розрахунків системи охолодження газових турбін : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки" / Долгов 
Олександр Ігорович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-
1777 А] УДК 621.438.45.038 
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3101. Ел Гербі Рамзі Камел. Трансформація скидної теплоти регенеративних 
газотурбінних установок автономного енергозабезпечення : (в троп. умовах Лівії) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та 
енерг. установки" / Ел Гербі Рамзі Камел ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала 
Макарова. — Миколаїв, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 
100 пр. — [2015-1262 А] УДК 621.438:621.57](612) 

3102. Колеснікова Т. М. Покращення паливної економічності бензинового 
чотиритактного двигуна застосуванням безшатунного кривошипно-кулісного 
механізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 
"Двигуни та енерг. установки" / Колеснікова Тетяна Миколаївна ; Нац. трансп. ун-т, 
[ДВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-1495 А] 

 УДК 621.434.12-611 
3103. Кремнева К. В. Підвищення ефективності двостадійного процесу гази-

фікації дрібнодисперсної біомаси для когенераційних установок малої потужності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. 
теплофізика та пром. теплоенергетика" / Кремнева Катерина Володимирівна ; Нац. 
металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 120 пр. — [2015-1281 А] 

 УДК 621.43.05:662.76.034 
3104. Нагірний А. В. Підвищення ефективності форсованих високообертових 

дизельних двигунів використанням систем керованого двоступеневого наддуву : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та 
енерг. установки" / Нагірний Антон Вікторович ; Нац. ун-т кораблебудування 
ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 
(17 назв). — 100 пр. — [2015-1191 А] УДК 621.436.43.013.1 

621.5 Пневматична енергетика: машини та інструменти.  

Холодильна техніка 

На ступінь кандидата 

3105. Ємельянов В. Ю. Створення та дослідження прототипу вимірника рівня 
кріогенних рідин на основі високотемпературних надпровідників : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та 
компресор. техніка, системи кондиціонування" / Ємельянов Василь Юрійович ; Одес. 
нац. акад. харч. технологій, [Москов. держ. техн. ун-т ім. М. А. Баумана]. — Одеса, 
2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2015-1412 А] 

 УДК 621.59:621.3.032.08 
3106. Корж Є. Г. Вдосконалення технологічних процесів в установках отри-

мання криптоноксенонового концентрату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, системи 
кондиціонування" / Корж Єлизавета Григорівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. 
— Одеса, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 70 пр. 
— [2015-0323 А] УДК 621.565 

3107. Кулешов Д. К. Вплив добавок наночасток до холодоагентів на підви-
щення показників ефективності холодильних систем : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. 
техніка, системи кондиціонування" / Кулешов Денис Костянтинович ; Одес. нац. 
акад. харч. технологій. — Одеса, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2015-1831 А] УДК 621.564 
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3108. Сургайло М. Л. Потенціальне обтікання проникного циліндра стосовно 
до моделювання ротора вертикально-осьової вітроенергоустановки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.08 "Перетворювання відновлюв. 
видів енергії" / Сургайло Марія Леонідівна ; НАН України, Ін-т відновлюв. 
енергетики, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — 
Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-
6274 А] УДК 621.548.5 

3109. Харченко С. В. Дослідження випаровування у газове середовище 
довільного складу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Харченко Сергій Вік-
торович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2014-5916 А] УДК 621.564 

3110. Чуклін О. П. Підвищення ефективності вилучення і збагачення сумішей 
неону і гелію на основі баромембранних методів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, 
системи кондиціонування" / Чуклін Олександр Павлович ; Одес. нац. акад. харч. 
технологій. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2015-
0510 А] УДК 621.593 

3111. Юрко І. В. Підвищення ефективності роботи відцентрового компресора 
шляхом оптимізації вхідного регулюючого апарату : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки" / Юрко 
Іван Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Сум. держ. ун-т]. — 
Харків, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — 100 пр. — [2015-
0275 А] УДК 621.515.1 

621.6 Обладнання для обробки, зберігання,  
транспортування рідин і газів 

На ступінь кандидата 

3112. Ніколаєв В. В. Удосконалення методів ремонту трубопроводів на основі 
оцінки їх напружено-деформованого стану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / 
Ніколаєв Віталій Вікторович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-
Франківськ, 2015. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 
100 пр. — [2015-0992 А] УДК 621.643.07 

3113. Яцина М. М. Підвищення ефективності пневмодвигуна з кільцевим 
ротором міжцехового автономного транспортного засобу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Яцина Микола 
Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Кременчуц. нац. ун-т 
ім. Михайла Остроградського]. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(15 назв). — 1 20 пр. — [2014-5958 А] УДК 621.647.2 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

3114. Гайворонський О. А. Технології відновлення наплавленням виробів 
залізничного транспорту з високоміцних сталей з вмістом вуглецю 0,55...0,75% : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання 
та спорідн. процеси і технології" / Гайворонський Олександр Анатолійович ; НАН 
України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — Київ, 2015. — 36 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 29—33 (40 назв). — 130 пр. — [2015-0527 А] 

 УДК 621.791.92:669.14/.15 
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3115. Сисоєв Ю. О. Наукові основи забезпечення ефективного перебігу і 

контролю іонно-плазмових процесів для вакуумно-дугових технологій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. 

оброб." / Сисоєв Юрій Олександрович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2015. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 

(56 назв). — 100 пр. — [2015-1145 А] УДК 621.793.7 

На ступінь кандидата 

3116. Бурлаченко О. М. Розробка технології одержання порошків з квазі- або 

нанокристалічними фазами методом механічного легування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.06 "Порошк. металургія та 

композиц. матеріали" / Бурлаченко Олексій Миколайович ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т", [Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України]. — 

Київ, 2015. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (16 назв) та в 

підрядк. прим. — 120 пр. — [2015-0171 А] УДК 621.762.2 

3117. Зайченко А. Д. Удосконалення процесів електророзрядної обробки 

шихти та іскро-плазмового спікання для отримання високозносостійких карбідо-

сталей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.06 

"Порошк. металургія та композиц. матеріали" / Зайченко Андрій Дмитрович ; НАН 

України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича, [Ін-т імпульс. 

процесів і технологій]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-0248 А] УДК 621.762:669.018 

3118. Клименко С. І. Технологія виробництва виливків головок і блоків 

циліндрів двигунів із сірого та високоміцного чавуну за моделями, що газифікуються 

з примусовим охолодженням форми холодоагентами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Клименко Степан 

Іванович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. — Київ, 2015. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 ( 11 назв). — 120 пр. — [2015-0674 А] 

 УДК 621.74.045:669.13 

3119. Радченко К. С. Хромомарганцеві зносостійкі чавуни для роботи в 

умовах гідроабразивного зношування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Радченко Костянтин Сергійович ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2015-0231 А] УДК 621.745.5:669.13 

3120. Сисоєв М. О. Зносостійкі металокерамічні покриття отримані методом 

припікання з електронно-променевим нагрівом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.06 "Порошк. металургія та композиц. 

матеріали" / Сисоєв Максим Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2014-5849 А] УДК 621.762 

3121. Троснікова І. Ю. Спрямовано армовані композиційні матеріали систем 

Mo-Si-B, Wc-W2C поліфункціонального призначення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.06 "Порошк. металургія та композиц. 

матеріали" / Троснікова Ірина Юріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 

— Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-

5902 А] УДК 621.762 

3122. Шевчук М. Б. Закономірності формування структури та експлуатацій-

них властивостей зносостійких композиційних матеріалів з карбідів перехідних 

металів та самофлюсівних сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : [спец.] 05.16.06 "Порошк. металургія та композиц. матеріали" / Шевчук 

Максим Борисович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2015-0639 А] 

 УДК 621.762:621793 

621.81/.85 Деталі машин 

На ступінь кандидата 

3123. Висоцька Х. А. Зниження динамічних зусиль у рухомих гнучких функ-

ціональних елементах машин неперервної дії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Висоцька 
Христина Анатоліївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-0893 А] 

 УДК 621.85.031 

3124. Сидорика І. М. Вдосконалення методу розрахунку динамічно наван-

тажених упорних підшипників ковзання машинних агрегатів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / 

Сидорика Ігор Миколайович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Нац. ун-т кораблебудування 

ім. адмірала Макарова]. — Хмельницький, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2014-5848 А] УДК 621.822.2 

621.86/.87 Підіймально-транспортне обладнання 

На ступінь кандидата 

3125. Клендій О. М. Обґрунтування параметрів запобіжних муфт гвинтових 
конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.02 

"Машинознавство" / Клендій Олександр Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Львів, 2015. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 120 пр. — [2015-0775 А] 

 УДК 621.867.4 
3126. Стрижак В. В. Підвищення ефективності роботи вантажопідйомних 

машин застосуванням частотно-регульованого приводу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / Стрижак 

Всеволод Вікторович ; Укр. інж.-пед. акад., [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. 
— Харків, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). — 100 пр. — [2015-

1465 А] УДК 621.869.06 

3127. Щукін О. В. Підвищення ресурсу різальних елементів робочих органів 

землерийно-транспортних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і лісотехн. робіт" / Щукін 

Олександр Вікторович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2014. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-5952 А] 

 УДК 621.878 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь кандидата 

3128. Возний А. В. Контактно-імпульсна та контактна фрикційна взаємодія 

металополімерних пар тертя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Возний Андрій Володи-
мирович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(14 назв). — 100 пр. — [2015-0767 А] УДК 621.891 
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3129. Стебелецька Н. М. Підвищення знософрикційних властивостей на-

кладок гальмівних пристроїв керованою зміною енергонавантаженості : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування 

в машинах" / Стебелецька Наталія Миронівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-0135 А] 

 УДК 621.891:62-59 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття  

стружки. Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь доктора 

3130. Якимов О. О. Технологічне забезпечення якості поверхневого шару 

зубів високоточних зубчастих коліс при шліфуванні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Якимов Олексій 

Олександрович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 50 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 41—48 (71 назва). — 100 пр. — [2015-0518 А] УДК 621.92:621.833 

На ступінь кандидата 

3131. Бут О. Ю. Удосконалення процесу штампування трійників еластичним 

середовищем на основі суміщення технологічних операцій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. 

тиском" / Бут Олександр Юрійович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остро-

градського, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2014. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). — 125 пр. — [2014-6485 А] 

 УДК 621.983 

3132. Гуржій А. А. Формоутворення криволінійних поверхонь на верстатах з 

паралельними кінематичними структурами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / 

Гуржій Андрій Андрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-1485 А]

 УДК 621.9.04 

3133. Дем'яненко А. С. Система контролю просторового положення інстру-

менту верстата з механізмами паралельної структури : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та 

інструменти" / Дем'яненко Анатолій Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. 

— [2015-1927 А] УДК 621.9.04 

3134. Дорундяк Л. М. Обґрунтування параметрів циклона транспортних 

пневмосистем деревооброблювальних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і лісотехн. 

робіт" / Дорундяк Лілія Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — 

Львів, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 

100 пр. — [2015-1410 А] УДК 621.928.93-522.7:674 

3135. Климець В. В. Удосконалення пилоочисного устаткування зернових 

елеваторів для зменшення антропогенного навантаження на довкілля : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / 

Климець Василь Вікторович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — 

Кременчук (Полтав. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 

— 100 пр. — [2015-1620 А] УДК 621.928.9:631.24 
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3136. Криницин Д. О. Діагностування стану різців для чистової обробки з 

використанням методу багатопараметричного прогнозування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., 

верстати та інструменти" / Криницин Дмитро Олександрович ; Одес. нац. політехн. 

ун-т. — Одеса, 2014. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (27 назв). — 100 пр. — 
[2014-6049 А] УДК 621.923.4.02:004.891.3 

3137. Мартинюк І. Ю. Створення установки для ущільнення сумішей при 

виготовленні контрольних зразків бетону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструк-
цій" / Мартинюк Іван Юрійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2015-0541 А] 

 УДК 621.928.23:691.32/.33 

3138. Плашихін С. В. Підвищення ефективності процесу очищення полідис-

персних газових систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Плашихін Сергій 

Володимирович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики, [Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(22 назви). — 100 пр. — [2015-0226 А] УДК 621.928.93 
3139. Смик С. Ю. Комбінована система очищення газів промислових 

енергоустановок від полідисперсного пилу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Смик 

Сергій Юрійович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 22 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1395 А] УДК 621.928.93:621.3 

3140. Ткачук І. В. Формування магнітно-абразивного інструменту зі стабіль-

ними властивостями в робочих зазорах кільцевого типу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та 

інструменти" / Ткачук Іванна Валентинівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 
ін-т". — Київ, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (25 назв). 

— 100 пр. — [2015-2022 А] УДК 621.923 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування. Розвідка  

родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь кандидата 

3141. Кириченко О. Л. Руйнування гірських порід шпуровими зарядами 

емульсійних вибухових речовин при проведенні підземних виробок : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. ме-
ханіка" / Кириченко Олексій Леонідович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпро-

петровськ, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2015-

0314 А] УДК 622.235.63 

3142. Лозинський В. Г. Обґрунтування параметрів технології свердловинної 
підземної газифікації вугілля в зонах геологічної порушеності гірського масиву : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. 

розроб. родовищ корис. копалин" / Лозинський Василь Григорович ; Держ. ВНЗ 

"Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(21 назва). — 120 пр. — [2015-2005 А] УДК 622.278 

3143. Романишин Т. Л. Підвищення ефективності очищення вибоїв нафто-

газових свердловин пристроями на основі постійних магнітів : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафт. та газ. пром-

сті" / Романишин Тарас Любомирович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. 

— Івано-Франківськ, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — 

[2015-1196 А] УДК 622.248.6:621.318.2 
3144. Шепель Т. В. Обґрунтування параметрів ковшів землечерпакових сна-

рядів для глибоководного видобутку органо-мінеральних осадів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Шепель 

Тарас Вілійович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", [Техн. ун-т "Фрайбер. гірн. акад." 
(м. Фрайберг, ФРН)]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 1 20 пр. — [2015-0840 А] УДК 622.271.53 

622.3 Добування окремих корисних копалин, руд, порід 

622.33 Добування твердих корисних копалин  

органічного походження 

На ступінь кандидата 

3145. Ангеловський О. А. Обґрунтування гідродинамічних параметрів пристрою 

гідроімпульсного розпушування вугільних пластів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.06 "Гірн. машини" / Ангеловський Олександр 
Анатолійович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2015-1241 А] УДК 622.333 

3146. Власенко В. В. Обґрунтування параметрів способу розкриття крутих 
викидонебезпечних вугільних пластів із застосуванням гідродинамічної дії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розроб. 

родовищ корис. копалин" / Власенко Василь Вікторович ; НАН України, Ін-т 

геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2015. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 100 пр. — [2015-1251 А] УДК 622.333 

622.34 Добування руди металів і металоїдів 

На ступінь доктора 

3147. Маланчук Є. З. Наукове обґрунтування технології комплексної пере-

робки металовмісної сировини при розробці базальтових родовищ : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / 

Маланчук Євгеній Зіновійович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. По-

лякова, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Дніпропетровськ, 2015. 

— 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (53 назви). — 100 пр. — [2015-1729 А] 
 УДК 622.34:622.353.2.06 

622.35 Добування природного каменю 

На ступінь кандидата 

3148. Башинський С. І. Обґрунтування технологічних параметрів видобу-

вання блоків габроїдних порід із застосуванням алмазних канатних установок : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита 

розроб. родовищ корис. копалин" / Башинський Сергій Іванович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т", [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1601 А] 

 УДК 622.35:622.23.054.7 
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3149. Левицький В. Г. Управління якістю блоків декоративного каменю на 

основі використання цифрової фотограмметрії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита розроб. родовищ корис. 

копалин" / Левицький Володимир Григорович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т", [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). — 100 пр. — [2015-0859 А] УДК 622.35 

622.4/.6 Вентиляція, кондиціювання повітря, опалення  

та освітлення рудників. Шахтний дренаж (водовідлив).  

Осушування. Шахтний, рудниковий транспорт 

На ступінь доктора 

3150. Колосов Д. Л. Розвиток теорії шахтних підйомних установок з голов-

ними гумотросовими канатами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Колосов Дмитро Леонідович ; Держ. ВНЗ 

"Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 

(49 назв). — 120 пр. — [2015-2057 А] УДК 622.673.01 

На ступінь кандидата 

3151. Радюк М. В. Обґрунтування параметрів шахтних компресорних устано-

вок з системами утилізації тепла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Радюк Максим Валерійович ; Держ. ВНЗ "Нац. 

гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 120 пр. — [2014-6101 А] 

 УДК 622.61:621.51 

3152. Федоряченко С. О. Обґрунтування параметрів шахтної вагонетки для 

забезпечення високої стійкості руху по рейковому шляху з недосконалостями : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. 

машини" / Федоряченко Сергій Олександрович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — 

Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 120 пр. — 

[2014-6143 А] УДК 622.625 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  

Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь кандидата 

3153. Крайчук С. О. Прогнозування сейсмостійкості наземних споруд під час 

вибухів циліндричних зарядів із застосуванням комп'ютерних технологій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. 

механіка" / Крайчук Сергій Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т", [Ін-т гідромеханіки НАН України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 150 пр. — [2015-0855 А] 

 УДК 622.81:624.042.7]:004.9 

3154. Філіппов А. О. Закономірності дії слабкого електричного поля на 

стійкий стан викидонебезпечного вугілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Філіппов Андрій 

Олегович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 120 пр. — [2014-6226 А] 

 УДК 622.817:537.312.7 
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624 Цивільне та промислове будівництво загалом 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь доктора 

3155. Трикоз Л. В. Теорія надлишкових електричних зарядів і розробка 
способів збереження стійкості матеріалів і конструкцій за їх наявності : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та 
вироби" / Трикоз Людмила Вікторівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Харків, 
2015. — 44, 1 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (47 назв). — 120 пр. 
— [2015-0740 А] УДК 624.046:620.193.7 

На ступінь кандидата 

3156. Бліхарський Я. З. Міцність та деформативність позацентрово стиснутих 
залізобетонних конструкцій, підсилених карбоновою стрічкою при дії наван-
таження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 
"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Бліхарський Ярослав Зіновійович ; Нац. ун-т 
вод. госп-ва та природокористування, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Рівне, 
2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-0447 А]
 УДК 624.012.45.046:539.383 

3157. Бурченя С. П. Несуча здатність, деформативність та тріщиностійкість 
балкових конструкцій, армованих просічно-витяжним листом : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 
та споруди" / Бурченя Софія Петрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. нац. 
аграр. ун-т]. — Львів, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(16 назв). — 100 пр. — [2014-6484 А] УДК 624.012.45 

3158. Вільданова Н. Р. Модуль зсуву бетону з урахуванням деформацій 
пластичності і його вплив на крутильну жорсткість залізобетонних елементів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. 
конструкції, будівлі та споруди" / Вільданова Надія Ростиславівна ; Одес. держ. акад. 
буд-ва і архітектури. — Одеса, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2015-1202 А] УДК 624.012.45 

3159. Віхоть С. І. Міцність і деформативність комбінованих металевих 
конструкцій з урахуванням раціонального проектування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та 
споруди" / Віхоть Світлана Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-0176 А] 

 УДК 624.014.046 
3160. Гайда О. М. Міцність, деформативність та тріщиностійкість залізобетон-

них балок відновлених ін'єкційним методом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Гайда 
Олексій Миколайович ; М-во регіон. розвитку, буд-ва та житл.-комун. госп-ва 
України, Держ. підприємство "Держ. НДІ буд. конструкцій", [Дніпропетров. нац. ун-т 
залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (19 назв). — 120 пр. — [2015-1095 А] УДК 624.072.2.044/.046 

3161. Горб О. Г. Напружено-деформований стан сталезалізобетонних еле-
ментів при забезпеченні сумісної роботи сталі та бетону за допомогою склеювання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. 
конструкції, будівлі та споруди" / Горб Олександр Григорович ; Полтав. нац. техн. 
ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2015-0455 А] 

 УДК 624.042:[[624.012.45+624.014.2]:621.792 
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3162. Довбенко В. С. Напружено-деформований стан залізобетонних згиналь-

них елементів, підсилених полімерною композицією : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та 

споруди" / Довбенко Володимир Сергійович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природо-

користування. — Рівне, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 
100 пр. — [2015-0459 А] УДК 624.012.45.072.2:691.328.43 

3163. Дорогова О. В. Несуча здатність залізобетонних елементів кругового і 

кільцевого перерізів на основі повних та спрощених діаграм деформування бетону і 

арматури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 
"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Дорогова Олена Вікторівна ; М-во регіон. 

розвитку, буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Держ. підприємство "Держ. НДІ 

буд. конструкцій". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2015-0849 А] УДК 624.012.45 

3164. Казімагомедов Ф. І. Ефективні трубобетонні згинальні елементи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. 

конструкції, будівлі та споруди" / Казімагомедов Фіраз Ібрагімович ; Укр. держ. 

акад. залізн. трансп., [Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури]. — Харків, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1053 А] 
 УДК 624.012.046.3 

3165. Калмиков О. О. Тонкостінні залізобетонні конструкції, взаємодіючі із 

сипучим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 

"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Калмиков Олег Олександрович ; Харків. нац. 
ун-т буд-ва та архітектури, [Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — 

Харків, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-0574 А] УДК 624.012.45 

3166. Карасьов О. Г. Деформування та випучування пружних пологих 

конічних оболонок при зовнішньому тиску : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Карасьов Олексій Геннадійович ; 

Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 

2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2014-6346 А]

 УДК 624.044 
3167. Клестов О. В. Напружено-деформований стан та несуча здатність залізо-

бетонних плит зі сталевим обрамленням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Клестов 

Олег Володимирович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-0469 А]
 УДК 624.073:[624.012.45+624.014.2] 

3168. Круль Ю. М. Сталезалізобетонна прольотна будова нового типу : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конст-

рукції, будівлі та споруди" / Круль Юрій Миколайович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та 
архітектури, [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Харків, 2015. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 21—22 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1380 А] 

 УДК 624.012.45.071.34 

3169. Резнік П. А. Монолітні залізобетонні будинки підвищеної поверховості 
при дії пожежного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Резнік Петро 

Аркадійович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2015. — 22 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1456 А] 

 УДК 624.012.45:699.81.036.8 



   

 
284 

3170. Синьковська О. В. Ефективні сталебетонні циліндричні опори будівель 
та споруд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 
"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Синьковська Олена Василівна ; Харків. нац. 
ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(20 назв). — 100 пр. — [2015-0633 А] УДК 624.012.45 

3171. Шармаков Є. Л. Міцність і деформації анкерування сталевого про-
фільованого настилу до залізобетонної плити : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 
Шармаков Євгеній Леонідович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — 100 пр. — [2015-0753 А] 

 УДК 624.014.2.046:624.012.45.072.1 
3172. Шумейко К. О. Напружено-деформований стан і міцність вузлів легких 

сталевих тонкостінних конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Шумейко 
Катерина Олександрівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 
2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2015-0516 А] УДК 624.078.46.014.2 

624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи. Проходка тунелів 

На ступінь кандидата 

3173. Єсакова С. В. Моделювання роботи паль при поперечному наванта-
женні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 
"Основи і фундаменти" / Єсакова Світлана Володимирівна ; Одес. держ. акад. буд-ва 
та архітектури, [Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури]. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-0665 А] УДК 624.154/.155.042 

3174. Косточка Н. А. Прогноз деформацій основ на базі компресійних 
випробувань ґрунтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Косточка Наталія Аркадіївна ; Полтав. нац. 
техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2015-0325 А] УДК 624.159.2:624.131.27 

3175. Олійник Д. Ю. Розробка технології зведення захищених від корозії 
шахтних стволів на діючих мережах водовідведення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-
ва" / Олійник Дмитро Юрійович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 
2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (18 назв). — 100 пр. — [2014-6496 А]
 УДК 624.157.32:628.38/.39 

3176. Шайдецька Л. В. Формування вертикальних геотехнічних споруд 
вибухом у ґрунтовому масиві періодичної структури : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / 
Шайдецька Любов Валентинівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 
Київ, 2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — [2015-1597 А]
 УДК 624.13:622.235 

625 Цивільне будівництво сухопутних транспортних шляхів 

625.7/.8 Автодорожнє будівництво 

На ступінь кандидата 

3177. Козарчук І. А. Метод розрахунку мостових переходів із груповими 
отворами на основі теорії двовимірних потоків : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Козарчук 
Ігор Анатолійович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2015-1334 А] УДК 625.745.1:624.21.03 

3178. Татусь В. В. Моделі зниження ризику в управлінні проектами авто-

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

05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Татусь Вадим Вікторович ; Нац. трансп. 

ун-т. — Київ, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2015-

1469 А] УДК 625.7:005.8 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід  

і каналізація. Освітлювальна техніка 

На ступінь кандидата 

3179. Бляшина М. В. Анаеробно-аеробне очищення міських стічних вод з 

використанням волокнистого носія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.17.21 "Технологія водоочищення" / Бляшина Марія Володи-

мирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. ун-т вод. госп-ва та 

природокористування]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-0167 А] УДК 628.353.3 

3180. Гаращенко О. В. Очищення технологічних вод теплоенергетичних під-

приємств намагніченою ферито-феромагнітною фільтруючою загрузкою : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.21 "Технологія 

водоочищення" / Гаращенко Олексій В'ячеславович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т", [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Київ, 2015. — 

25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (25 назв). — 100 пр. — [2015-

0180 А] УДК 628.16.08 

3181. Душкін С. С. Підвищення ефективності роботи споруд водопостачання 

при підготовці питної води : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Душкін Станіслав Сергійо-

вич ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-0029 А] УДК 628.16 

3182. Клименко Г. М. Повітророзподіл у стиснених умовах виробничих при-

міщень з теплонадлишками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Клименко 

Ганна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. ун-т "Львів. 

політехніка"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 

110 пр. — [2015-1332 А] УДК 628.83:628.518 

3183. Кузьмич І. С. Підвищення ефективності роботи водозабірно-очисного 

фільтра з пінополістирольним завантаженням при видаленні фітопланктону з 

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

спец. 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Кузьмич Ігор Сергійович ; Київ. нац. 

ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-0982 А] УДК 628.161.2 

3184. Недашковський І. П. Очистка господарсько-побутових стічних вод на 

фільтрах з волокнисто-пінопластовим завантаженням : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / 

Недашковський Ігор Петрович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. — Одеса, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-0702 А] 

 УДК 628.35 



   

 
286 

3185. Паболков В. В. Удосконалення роботи швидких фільтрів водоочисних 

споруд при підготовці питної води : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Паболков Володимир 

Васильович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-0794 А] УДК 628.16 

3186. Піщанська Н. О. Удосконалення поперечноточних апаратів зволоження 

повітря на основі насадок упорядкованої структури : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, 

системи кондиціонування" / Піщанська Нонна Олександрівна ; Одес. нац. акад. харч. 

технологій. — Одеса, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (18 назв). — 

100 пр. — [2015-1451 А] УДК 628.84 

3187. Романова Т. І. Підвищення ефективності освітлювальних установок 

внутрішньобудинкового освітлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.09.07 "Світлотехніка та джерела світла" / Романова Тетяна 

Іванівна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2015. — 

25 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—22. — 100 пр. — [2015-0115 А] УДК 628.972 

3188. Самохвалова А. І. Підвищення ефективності роботи та компактності 

циркуляційних окиснювальних каналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Самохвалова Анна 

Ігорівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2014. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-6386 А] УДК 628.35 

3189. Скоромний А. Л. Теплофізичні особливості утилізації зношених автомо-

більних шин методом термохімічної деструкції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенер-

гетика" / Скоромний Андрій Леонідович ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. 

ім. А. М. Підгорного, [Держ. підприємство "Укр. наук.-техн. центр металург. пром-

сті "Енергосталь" М-ва аграр. політики України]. — Харків, 2014. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2014-6116 А] 

 УДК 628.47:629.3.027.5 

3190. Сусь М. О. Дослідження і розробка процесу безпечної дезінфекції води 

знезаражувальними агентами неокисної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.17.21 "Технологія водоочищення" / Сусь Марія Олек-

сандрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-0634 А] УДК 628.166 

3191. Швадчина Ю. О. Розробка способів фотокаталітичного очищення води 

від органічних речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.17.21 "Технологія водоочищення" / Швадчина Юлія Олегівна ; НАН 

України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1477 А] 

 УДК 628.16.094.3-926.214 

629 Машинобудування транспортних засобів.  

Транспортне машинобудування 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь доктора 

3192. Внукова Н. В. Науково-методологічні основи екологічної безпеки комп-

лексу автомобіль — дорога — середовище : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Внукова Наталія Володимирівна ; 

М-во екол. та природ. ресурсів України, Н.-д. установа "Укр. НДІ екол. проблем" 

[та ін.]. — Харків, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (37 назв). — 

100 пр. — [2015-1769 А] УДК 629.3.014:502.11 

3193. Клец Д. М. Концепція забезпечення стабільності показників стійкості та 

керованості автомобілів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Клец Дмитро Михайлович ; 

Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—37 (60 назв). — 100 пр. — [2015-0318 А] УДК 629.33.017 

На ступінь кандидата 

3194. Бегерський Д. Б. Покращення характеристик процесу взаємодії одинич-

ного колісного рушія з сипучим ґрунтом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Бегерський Дмитро 

Богданович ; Нац. трансп. ун-т, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-0887 А] УДК 629.3.017 

3195. Іванов О. С. Вибір та обґрунтування раціональних параметрів гібридної 

силової установки для автомобілів категорії М1 : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Іванов Олександр 

Сергійович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2015-0729 А] УДК 629.331.038 

629.4 Залізничний транспорт 

На ступінь кандидата 

3196. Теличко І. Б. Удосконалення конструкції кабіни машиніста для підви-

щення пасивної безпеки локомотива при зіткненнях : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / 

Теличко Ігор Борисович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Ла-

заряна, [Ін-т техн. механіки НАН України і Держ. косм. агенства України]. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-0078 А] УДК 629.4.043-048.78 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування 

На ступінь кандидата 

3197. Буй Дуй Тхань. Удосконалення проектування автопасажирських ката-

маранів по комплексному критерію ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.08.03 "Конструювання та будування суден" / Буй 

Дуй Тхань ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2014. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2014-6413 А] 

 УДК 629.5.022.22 

3198. Лі Т. Б. Удосконалення методу проектування судна змішаного району 

плавання з урахуванням навігаційно-географічних умов : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.08.03 "Конструювання та будування суден" / 

Лі Тхань Бін ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 

2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2015-0984 А]

 УДК 629.5.01 

3199. Сандурська О. В. В. П. Костенко (1881—1956) — вчений, інженер, 

організатор вітчизняного суднобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Сандурська Олена 

Валеріївна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — Київ, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-2009 А] 
 УДК 629.5(477)(092) 
3200. Соболевський Г. Г. Моделі та методи інтелектуалізації експлуатації 

суден в критичних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Соболевський Григорій 
Григорович ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-
Сагайдачного. — Київ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. 
— [2014-6392 А] УДК 629.5.07:681.51 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати.  
Ракетна техніка. Космічна техніка 

На ступінь кандидата 

3201. Берднік П. Г. Метод вирішення конфліктних ситуацій при обробці 
інформації про повітряну обстановку для контролю та управління літальними 
апаратами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 
"Навігація та упр. рухом" / Берднік Поліна Геннадіївна ; Відокремл. структур. 
підрозділ Нац. авіац. ун-ту "Кіровоград. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту". — 
Кіровоград, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — 
[2015-1886 А] УДК 629.7.05:656.052.5 

3202. Заруцький А. В. Прогнозування довговічності панелей крила літака з 
попереднім обтисненням в зоні отворів для перетікання палива за локальним 
напружено-деформованим станом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.07.02 "Проектування, вир-во та випробування літал. апаратів" / 
Заруцький Анатолій Вікторович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2015-1374 А] УДК 629.735.025.015.4 

3203. Ліманський І. В. Метод визначення характеристик статичної тріщино-
стійкості матеріалу обшивки фюзеляжу транспортного літака : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність 
машин" / Ліманський Ігор Валентинович ; НАН України, Ін-т проблем міцності 
ім. Г. С. Писаренка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
100 пр. — [2015-1920 А] УДК 629.7.023:620.17 

3204. Лось О. В. Забезпечення довговічності рухомих гранично і кососи-
метрично навантажених вузлів агрегатів літаків : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектування, вир-во та випробування 
літал. апаратів" / Лось Олександр Васильович ; Нац. авіац. ун-т, [Держ. підприємство 
"Антонов"]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2015-0105 А] УДК 629.735.33.022 

3205. Техрані А. Критичні режими течії в компресорах газотурбінних двигу-
нів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 
"Двигуни та енерг. установки" / Техрані Араш ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-1154 А] 

 УДК 629.735.036 
3206. Товкач С. С. Методика вібродіагностування авіаційного турбогвинто-

вентиляторного двигуна з використанням вейвлет-аналізу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / 
Товкач Сергій Сергійович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-0430 А] УДК 629.735.035.3 
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63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове  
господарство. Мисливство. Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь доктора 

3207. Рябоконь А. П. Оптимизация воспроизводства спелых эталонных культур 
Pinus sylvestris L. с заданными свойствами древесины в Лесостепи Украины : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра с.-х. наук : [специальность] 06.03.03 
"Лесоведение и лесоводство" / Рябоконь Александр Петрович. — Харьков, 2014. — 
39 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 35—37 (29 назв.). — 100 экз. — [2014-6219 А] 

 УДК 630*23:582.475](477) 
3208. Рябоконь О. П. Кваліметрія екологізованих систем лісовирощування в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 
"Лісознавство і лісівництво" / Рябоконь Олександр Петрович. — Харків, 2014. — 
42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (76 назв). — 100 пр. — [2014-6220 А] 

 УДК 630*23(477) 

На ступінь кандидата 

3209. Голяка Д. М. Фітомаса автохтонних верб Чернігівського Полісся : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.02 "Лісовпоряд. і 
ліс. таксація" / Голяка Дмитрій Миколайович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2015-1893 А] 

 УДК 630*28:630*5](477.51) 
3210. Марков Ф. Ф. Структура насаджень і територіальна організація старо-

винних парків-пам'яток садово-паркового мистецтва Житомирщини : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та 
фітомеліорація" / Марков Федір Федорович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Київ, 
2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-1977 А]
 УДК 630*27:712.253](477.42) 

3211. Миколайко І. І. Аутекологія росту та стійкості сортів Hippophae 
rhamnoides L. у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / 
Миколайко Ірина Іванівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України, [Уман. нац. ун-т садівництва М-ва аграр. політики та 
продовольства України]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(16 назв). — 100 пр. — [2015-1069 А] УДК 630*18:582.724.1](477.4) 

3212. Цимбалюк Ю. І. Обґрунтування кінематики та параметрів малога-
баритної трелювальної системи на базі причіпних засобів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і 
лісотехн. робіт" / Цимбалюк Юрій Іванович ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т Ук-
раїни". — Львів, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(32 назви). — 100 пр. — [2014-5926 А] УДК 630*37:629.3.012 

3213. Швець Ю. П. Біопродуктивність та надземна фітомаса штучних дерево-
станів сосни кримської у Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.03.02 "Лісовпоряд. і ліс. таксація" / Швець Юрій Павлович ; Каб. 
Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 
2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5939 А]
 УДК 630*56:582.475.2](477.75) 
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631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь доктора 

3214. Левків Г. Я. Розвиток системи маркетинг-менеджменту підприємств 

АПК: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Левків Галина 

Ярославівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 

економіки", [Луган. нац. аграр. ун-т]. — Київ, 2014. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—36 (42 назви). — 150 пр. — [2014-6213 А] УДК 631.152 

На ступінь кандидата 

3215. Борисовський Д. В. Економічний механізм підвищення ефективності 

суб'єктів малого підприємництва в аграрній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Борисовський Дмитро Валерійович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 

Василенка. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2015-1086 А] УДК 631.11:334.012.6-022.51 

3216. Вітковський Ю. П. Організаційно-економічний механізм підвищення 

ефективності технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств : автореф. 

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

підприємствами" / Вітковський Юрій Петрович ; Львів. нац. аграр. ун-т, [Харків. нац. 

техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1443 А] УДК 631.15:631.17 

3217. Гарбар В. В. Формування стратегій сталого розвитку фермерських госпо-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Гарбар Вероніка Володимирівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Уман. нац. ун-т 

садівництва М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 130 пр. — [2015-0723 А] 

 УДК 631.158:005.21 

3218. Гуменюк М. М. Організаційно-економічний механізм забезпечення 

ефективності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Гуменюк Мар'яна Мирославівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр 

"Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 130 пр. — [2014-6245 А] УДК 631.15 

3219. Дацко О. Б. Ефективність сільськогосподарських підприємств м'ясопро-

дуктового підкомплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Дацко Олег Богданович ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Львів. нац. 

ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — Житомир, 2014. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 ( 10 назв). — 100 пр. — [2014-6339 А] 

 УДК 631.145:636 

3220. Дьяконова С. Ю. Інвестування розвитку польового кормовиробництва 

для скотарства сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Дьяконова Світлана Юріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

аграр. економіки". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). 

— 130 пр. — [2015-1968 А] УДК 631.164.23:633.2 
3221. Загребельна І. Л. Формування маркетингової стратегії розвитку 

скотарства в аграрній господарській структурі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Загребельна Ірина Леонідівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, 
Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2014-6021 А] УДК 631.1.027:636 

3222. Карєєв О. М. Забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств 

на основі раціонального землекористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Карєєв 

Олександр Михайлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

аграр. економіки", [Луган. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 

130 пр. — [2015-2054 А] УДК 631.11 
3223. Клєпчева О. В. Формування та напрями підвищення економічної стій-

кості сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Клєпчева 

Ольга Вадимівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 2015. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2015-2056 А] 

 УДК 631.15 

3224. Ланова М. І. Механізм фінансування розвитку переробних підприємств 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Ланова Марина Іванівна ; Нац. акад. аграр. 
наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 130 пр. — [2015-0927 А] 

 УДК 631.145:338.434 

3225. Лушнікова О. М. Економічна ефективність використання мінеральних 
добрив у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Лушнікова Олена Миколаївна ; Полтав. держ. аграр. акад., [Харків. нац. автомоб.-

дорож. ун-т]. — Полтава, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2015-1119 А] УДК 631.11:631.81 

3226. Нагернюк Д. В. Формування конкурентоспроможності продукції олій-

них культур у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Нагернюк Діана Валентинівна ; 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. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2014-6261 А] 

 УДК 631.15:633.85:339.137.5 

3227. Радух Н. Б. Фінансове забезпечення ефективного функціонування 
сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Радух Надія 

Богданівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. 

агроекол. ун-т, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. 
— Житомир, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2014-6267 А] УДК 631.16 
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3228. Рижмань Л. Д. Управління конкурентоспроможністю сільськогосподар-

ських підприємств: важелі та механізми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Рижмань 

Людмила Дмитрівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. 

аграр. ун-т. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
130 пр. — [2014-6103 А] УДК 631.11:005.332.4 

3229. Селевко Є. О. Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств 
та ефективність його використання в умовах інноваційного розвитку : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
підприємствами" / Селевко Євгенія Олександрівна ; М-во аграр. політики та 
продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України Каб. Міністрів України]. — Миколаїв, 2014. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2014-6467 А]
 УДК 631.11:330.341.1 

3230. Сенів Р. В. Маркетингове забезпечення виробництва та реалізації молока 
сільськогосподарськими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сенів Роман 
Володимирович ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", [Львів. нац. ун-т вет. 
медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2015-0953 А] УДК 631.1.027:637.1 

3231. Сорока Ю. В. Обґрунтування біоенергетичних зрошуваних агроеко-
систем у Північно-Центральному Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Сорока Юрій Во-
лодимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. — Київ, 
2015. — [21] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-
1512 А] УДК 631.147(251.1:477) 

3232. Тарасов Д. А. Розвиток молочарських кооперативів у сільській місце-
вості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. підприємствами" / Тарасов Дмитро Анатолійович ; М-во аграр. 
політики та продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2014. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-6197 А] 

 УДК 631.115.8:637.1 
3233. Хижняк В. М. Формування галузевої структури і ефективності орга-

нічного землеробства аграрних господарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Хижняк 
Віктор Миколайович ; Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2015. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1024 А] УДК 631.147 

631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь доктора 

3234. Кюрчев В. М. Механіко-технологічні основи агрегатування орно-про-

сапних тракторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Кюрчев Володимир Мико-

лайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та 

електрифікації сіл. госп-ва", [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики та 

продовольства України]. — Глеваха (Київ. обл.), 2015. — 44 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 39—42 (43 назви). — 100 пр. — [2015-1211 А] УДК 631.372:629.366 

3235. Попович П. В. Методи оцінки ресурсу несучих систем причіпних машин 

для внесення добрив з врахуванням впливу агресивних середовищ : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби 

механізації с.-г. вир-ва" / Попович Павло Васильович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т 

ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2014. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 35—38 (44 назви). — 100 пр. — [2014-6380 А] УДК 631.333/.334 

На ступінь кандидата 

3236. Бєловол С. А. Обґрунтування параметрів процесу і розробка ротаційного 

робочого органу культиватора міжрядного обробітку ґрунту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби 

механізації с.-г. вир-ва" / Бєловол Світлана Анатоліївна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. 

госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2015-1481 А] УДК 631.316.02 

3237. Богданович С. А. Обґрунтування параметрів процесу і розробка 

скальператора зернового вороху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Богданович Сергій 

Андрійович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. техн. ун-т 

сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-0646 А] УДК 631.362.3 

3238. Коваль Я. В. Обґрунтування параметрів та режимів роботи вібраційного 

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

05.05.04 "Машини для земл., дорож. і лісотехн. робіт" / Коваль Ярослав Воло-

димирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. ун-т біоресурсів і при-

родокористування України Каб. Міністрів України]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2015-0538 А] 

 УДК 631.311.7 

3239. Крекот М. М. Обґрунтування параметрів процесу і розробка пневма-

тичного сепаратора насіння овочевих культур : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 

Крекот Микола Миколайович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2015-0681 А] УДК 631.362 

3240. Матківська І. Я. Механізм і кінетичні закономірності фільтраційного 

сушіння зерна пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Матківська Ірина 

Ярославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1942 А] 

 УДК 631.365:633.1 

3241. Моторна О. О. Обґрунтування конструктивних параметрів насоса-до-

затора для гідрооб'ємних систем рульового керування самохідних сільськогоспо-

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

05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Моторна Оксана Олексіївна ; 

Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — 100 пр. — [2015-0789 А] УДК 631.347.2 

3242. Павленко М. Ю. Обґрунтування параметрів гідромеханічної мішалки 

для виробництва дизельного біопалива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 

Павленко Максим Юрійович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

19 (23 назви). — 100 пр. — [2015-1656 А] УДК 631.371:620.925 
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3243. Смаль М. В. Обґрунтування параметрів робочих органів гичкозбираль-

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

05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Смаль Марія Василівна ; 

Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-0392 А] УДК 631.356.2 

3244. Труханська О. О. Обґрунтування параметрів і режимів роботи комбі-

нованої системи очистки коренеплодів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 

Труханська Олена Олександрівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2015-0957 А] УДК 631.362:633.4 

3245. Хомич С. М. Обґрунтування параметрів забірного пристрою засобу для 

добування сапропелю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Хомич Сергій Мико-

лайович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Луц. нац. техн. ун-т]. — 

Тернопіль, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 

100 пр. — [2014-6480 А] УДК 631.3 

3246. Цьонь О. П. Удосконалення конструкції дообрізувача гички цукрових 

буряків активного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Цьонь Олег Петрович ; 

Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-6396 А] УДК 631.365.2.06 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 

3247. Андрусевич К. В. Екоморфічні основи зоологічної діагностики техно-

земів : (на прикладі рекультивов. ландшафтів Нікопол. марганцеворуд. басейну) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.16 "Екологія" / 

Андрусевич Катерина Вадимівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 

[Дніпропетров. держ. аграр. екон. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2015-1041 А] 

 УДК 631.468:631.618(477.63) 

3248. Дегтярьов Ю. В. Порівняльна характеристика чорноземів типових 

природних і агрогенних екосистем Лівобережжя Лісостепу України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознавство і 

агрофізика" / Дегтярьов Юрій Васильович ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 2015. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2015-0192 А] 

 УДК 631.445.4:631.95](292.485:477.5) 

631.5 Агротехніка 

На ступінь доктора 

3249. Літвінов Д. В. Агробіологічні основи підвищення ефективності коротко-

ротаційних сівозмін Лівобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / Літвінов Дмитро 

Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства 

НААН". — Київ, 2015. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—39 (51 назва). — 100 пр. 

— [2015-0128 А] УДК 631.582:631.452](477.5) 
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3250. Маслійов С. В. Агроекологічне обґрунтування технології вирощування 

харчової кукурудзи в умовах зони Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Маслійов Сергій 

Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа "Ін-т сіл. госп-ва 

степ. зони", [ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка" М-ва освіти і науки 

України]. — Дніпропетровськ, 2015. — 38 с. : табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (44 назви). 

— 130 пр. — [2015-0623 А] УДК 631.5:631.95:633.15](292.486:477) 

На ступінь кандидата 

3251. Бєлік Я. В. Посівні якості та продуктивні властивості насіння цукрових 

буряків залежно від способів його стимулювання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Бєлік Ярослав 

Валерійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків. 

— Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 130 пр. — [2015-

1602 А] УДК 631.53.01:633.63 

3252. Глива В. В. Реакція пшениці озимої на елементи технології при форму-

ванні насіннєвої продуктивності та якості насіння в Західному Лісостепу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і 

насінництво" / Глива Валентина Вікторівна ; Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків 

Нац. акад. аграр. наук України, [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону]. — с. Оброшино 

(Львів. обл.), 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — 

[2015-1612 А] УДК 631.53.02:633.11"324" 

3253. Городиська О. П. Селекція гречки на скоростиглість та посухостійкість 

в умовах південно-західного Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Городиська Олеся 

Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа "Ін-т сіл. госп-ва степ. 

зони", [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики і продовольства України]. 

— Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2015-0565 А] УДК 631.5:633.12](292.485:477-14) 

3254. Китайова С. С. Поліморфізм інбредних ліній кукурудзи за молекулярно-

генетичними маркерами та прогнозування рівня ефекту гетерозису : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 

Китайова Світлана Сергіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва 

ім. В. Я. Юр'єва. — Харків, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). 

— 100 пр. — [2015-0201 А] УДК 631.527:633.15 

3255. Коханюк Н. В. Створення та оцінювання вихідного матеріалу для 

селекції сої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 

"Селекція і насінництво" / Коханюк Надія Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН", [Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля 

НААН]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-1651 А] УДК 631.527:633.34 

3256. Ніценко М. П. Ефективність використання біологічних препаратів та 

звужених міжрядь при вирощуванні соняшнику в північному Степу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-

ництво" / Ніценко Максим Павлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. 

установа "Ін-т сіл. госп-ва степ. зони". — Дніпропетровськ, 2015. — 19 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-0626 А] 

 УДК 631.5:633.854.78](292.486:477-17) 
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3257. Паламарчук І. І. Обґрунтування технологічних прийомів вирощування 
кабачка в Лісостепу Правобережному : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Паламарчук Інна Іванівна ; Нац. 
акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва, [Вінниц. нац. аграр. ун-т 
М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Харків, 2015. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 120 пр. — [2015-0708 А] 

 УДК 631.5:635.621](292.485:477.4) 
3258. Полєнок А. В. Продуктивність сівозміни залежно від способів основного 

обробітку ґрунту і добрив в умовах чекових зрошуваних систем : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / 
Полєнок Андрій Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр 
"Ін-т землеробства НААН", [Ін-т рису, Держ. установа "Ін-т сіл. госп-ва степ. зони"]. 
— Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-
0712 А] УДК 631.51:631.582 

3259. Посилаєва О. О. Адаптивні властивості зразків сої за стійкістю до спеки 
та посухи і виділення джерел для селекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Посилаєва Оксана 
Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. 
— Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2015-0229 А] УДК 631.527:635.655 

3260. Потопляк О. І. Урожайність і якість зерна сортів ячменю ярого залежно 
від удобрення та захисту від хвороб в умовах Лісостепу Західного : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Потопляк 
Остап Ігорович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля, 
[Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону]. — Вінниця, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 110 пр. — [2015-1134 А] 

 УДК 631.52:633.16](292.485:477.8) 
3261. Слободян С. О. Удосконалення методів оцінювання меристемних ліній 

для відтворення добазового насіннєвого матеріалу картоплі за використання 
молекулярно-генетичного аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Слободян Сергій Олександрович ; 
Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук центр "Ін-т землеробства НААН". — Київ, 
2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв). — 100 пр. — [2015-0954 А]
 УДК 631.53.02:633.49]:575.083 

3262. Шевніков Д. М. Урожайність і якість зерна пшениці твердої ярої за-
лежно від мінерального живлення та біопрепаратів в центральному Лісостепу 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 
"Рослинництво" / Шевніков Дмитро Миколайович ; М-во аграр. політики та про-
довольства України, Сум. нац. аграр. ун-т, Полтав. держ. аграр. акад. — Суми, 2015. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 110 пр. — [2015-0513 А] 

 УДК 631.53.027:631.82:633.11 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь доктора 

3263. Ковальчук В. П. Системне управління водним режимом зрошуваних 
територій для захисту від підтоплення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Ковальчук Володимир Павлович ; 
Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації. — Київ, 2015. — 
40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2015-0777 А] УДК 631.67 
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631.8 Добрива. Внесення добрив у ґрунт. Ростові речовини 

На ступінь доктора 

3264. Іваніна В. В. Агрохімічні основи біологізації системи удобрення культур 

в сівозмінах Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Іваніна Вадим Віталійович ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії 

ім. О. Н. Соколовського", [Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків]. — Харків, 2014. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40 (41 назва). — 130 пр. — [2014-6211 А] 

 УДК 631.86(477.4) 

На ступінь кандидата 

3265. Воробйова Н. В. Ефективність елементів технології вирощування 

картоплі ранньої в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Воробйова Наталія 

Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва, [Уман. 

нац. ун-т садівництва М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Харків, 

2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 130 пр. 

— [2014-5989 А] УДК 631.811.98:635.21(477.46) 

3266. Сайдак Р. В. Оптимізація систем удобрення короткоротаційної сівозміни 

на осушуваних дерново-підзолистих ґрунтах Полісся України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Сайдак 

Роман Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. — 

Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2015-

0951 А] УДК 631.812:631.445.2](477.41/.42) 

631.92/.96 Сільськогосподарська екологія. Типи  

насаджень. Оцінювання ділянки 

На ступінь доктора 

3267. Проневич В. А. Наукові основи реабілітації осушених торфовищ та 

радіоекологічної безпеки в агроекосистемах Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Проневич Василь Антонович ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 

2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (56 назв). — 100 пр. — [2015-0068 А]

 УДК 631.95:631.445.1:631.438 

На ступінь кандидата 

3268. Бабікова К. О. Агроекологічна оцінка селітебних територій в контексті 

розвитку агротуризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Бабікова Катерина Олександрівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (36 назв). — 100 пр. — [2015-0402 А] 

 УДК 631.95 

3269. Мілютенко Т. Б. Агроекологічне обґрунтування вирощування кукурудзи 

з використанням зеленого добрива та біопрепаратів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Мілютенко Тетяна Борисівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування, [Ін-т с.-г. 

мікробіології та агропром. вир-ва]. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—

17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-0053 А] УДК 631.95:633.15:631.81 
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3270. Монарх В. В. Оцінка екологічних ризиків забруднення пестицидами 

компонентів агроекосистеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Монарх Вероніка Валентинівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2070 А] 

 УДК 631.95:[504.5:661.16 

3271. Никифорук О. В. Вплив діяльності підприємств з виробництва свинини 

на навколишнє природне середовище : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Никифорук Оксана Василівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2015. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (17 назв). — 100 пр. — [2015-1985 А] 

 УДК 631.95:637.5'64 

3272. Пустовіт І. М. Екологічна та соціальна оцінка територій сільських 

населених пунктів Північного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Пустовіт Ірина Миколаївна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування, [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України Каб. Міністрів України]. — Київ, 2015. 

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

[2015-0871 А] УДК 631.95(477-17) 

3273. Тараненко А. О. Агроекологічна оцінка стану ґрунтової біоти сільсько-

господарських угідь Полтавської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Тараненко Анна Олексіївна ; Дніпро-

петров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики та 

продовольства України]. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17. — 100 пр. — [2014-5884 А] УДК 631.95(477.53) 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь кандидата 

3274. Бондаренко С. В. Пероноспороз огірка корнішонного типу та імуно-

логічний потенціал селекційного матеріалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Бондаренко Світлана Володи-

мирівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т 

ім. В. В. Докучаєва, [Ін-т овочівництва і баштанництва Нац. акад. аграр. наук 

України]. — Харків, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-0290 А] УДК 632.4:635.63 

3275. Дащенко А. В. Вірусні хвороби лікарських рослин з родин складно-

цвітих і губоцвітих та заходи з обмеження їх шкідливості в Лісостепу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фіто-

патологія" / Дащенко Анна Валеріївна ; М-во аграр. політики та продовольства Ук-

раїни, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка]. — Харків, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (35 назв). — 

100 пр. — [2015-0190 А] УДК 632.38:633.88](292.485:477) 

3276. Русін О. О. Біла плямистість суниці та удосконалення заходів захисту від 

неї у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Русін Олександр Олександрович ; 

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

Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2014-

6319 А] УДК 632.4:634.75](292.485:477.4) 
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633/635 Рослинництво загалом. Рільництво. Садівництво.  

Городництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 

3277. Андрейченко О. Г. Агротехнічні заходи підвищення урожайності 

ячменю ярого плівчастого та голозерного в північному Степу України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 

Андрейченко Ольга Григорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа "Ін-т 

сіл. госп-ва степ. зони". — Дніпропетровськ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-1884 А] 

 УДК 633.16:631.5](477.52/.54) 

3278. Букрєєва Н. І. ДНК-маркери локусів кількісних ознак у дослідженні 

гетерозису кукурудзи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Букрєєва Наталя Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Селекц.-генет. ін-т — Нац. центр насіннєзнав. та сортовивч. — Одеса, 2014. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2014-5980 А] 

 УДК 633.15:631.524:575.113 

3279. Козечко В. І. Оптимізація прийомів вирощування пшениці озимої після 

ріпаку ярого в умовах північного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Козечко Володимир 

Іванович ; Ін-т с.-г. степ. зони, Нац. акад. аграр. наук України, [Дніпропетров. держ. 

аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Дніпропетровськ, 

2015. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-0677 А]

 УДК 633.11"324":631.582](251.1-17:477) 

3280. Моторний В. А. Оптимізація елементів технології вирощування пшениці 

озимої в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Моторний Володимир 

Анатолійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства 

НААН", [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України Каб. Міністрів 

України]. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-1844 А] 

 УДК 633.11"324":631.5](477) 

3281. Пальчук Н. С. Формування зернової продуктивності пшениці озимої 

залежно від сорту, попередника та мінерального живлення в північному Степу : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинницт-

во" / Пальчук Наталія Станіславівна ; Нац. акад. аграр. наук України, ДУ "Ін-т сіл. 

госп-ва степ. зони". — Дніпропетровськ, 2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-2006 А] 

 УДК 633.1"324":631.5 

3282. Сатановська І. П. Формування продуктивності різностиглих гібридів 

кукурудзи на силос залежно від удобрення в умовах Лісостепу правобережного : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 

"Кормовиробництво і луківництво" / Сатановська Ірина Павлівна ; 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, 2014. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2014-5842 А]

 УДК 633.15:636.085.52](292.485:477.4) 
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633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини 

На ступінь кандидата 

3283. Аралов О. В. Формування продуктивності вики ярої залежно від строку 
сівби та норми висіву в умовах Лісостепу правобережного : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 "Рослинництво" / Аралов 
Олександр Володимирович ; 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, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-
0522 А] УДК 633.35:631.5](477.4) 

3284. Костина Т. П. Оптимізація елементів технології вирощування сортів 
гороху різних морфотипів в умовах північної частини Лісостепу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Костина 
Тарас Петрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства 
НААН". — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. 
— [2015-0806 А] УДК 633.35:631.52](292.485-17) 

3285. Циганський В. І. Удосконалення технологічних прийомів вирощування 
люцерни посівної на кормові цілі в умовах Лісостепу правобережного : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і 
луківництво" / Циганський В'ячеслав Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 
кормів та сіл. госп-ва Поділля, М-во аграр. політики та продовольства України, Він-
ниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). 
— 100 пр. — [2015-1029 А] УДК 633.31:631.5](477.4)(292.485):636.086 

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 

На ступінь кандидата 

3286. Стрілець О. П. Продуктивність цукрових буряків залежно від комп-
лексного застосування мікродобрив та фунгіцидів в умовах Правобережної частини 
Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с. -г. наук : [спец.] 
06.01.09 "Рослинництво" / Стрілець Оксана Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2014-5879 А] 

 УДК 633.63:631.8](292.485:477.4) 
3287. Яцева О. А. Вихідний матеріал для селекції цукрових буряків з еле-

ментами апоміксису : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. c.-г. наук : 
[спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Яцева Олеся Анатоліївна ; Нац. акад. 
аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків. — Київ, 2014. — 17 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2014-5957 А]
 УДК 633.63:631.52 

633.7/.9 Інші рослини харчового і промислового використання 

На ступінь кандидата 

3288. Говорун С. О. Формування продуктивності соняшнику залежно від 
попередників та норм мінеральних добрив в умовах північно-східного Лісостепу 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 
"Рослинництво" / Говорун Сергій Олександрович ; М-во аграр. політики та 
продовольства України, Сум. нац. аграр. ун-т, Полтав. держ. аграр. акад. — Суми, 
2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-0528 А]
 УДК 633.854.78:631.82](477.52/.54) 
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3289. Григорів Я. Я. Продуктивність рижію ярого залежно від технологічних 

заходів вирощування на дерновому опідзоленому ґрунті Прикарпаття : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 

Григорів Ярослава Ярославівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр 

"Ін-т землеробства НААН" [та ін.]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — 100 пр. — [2015-0898 А] 

 УДК 633.85:631.559](477.83/.86) 

634 Вирощування плодів. Плодівництво 

На ступінь кандидата 

3290. Трохимчук А. І. Господарсько-біологічна оцінка інтродукованих сортів 

яблуні в умовах західного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.07 "Плодівництво" / Трохимчук Анна 

Іванівна ; Ін-т садівництва Нац. акад. аграр. наук України. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1320 А] 
 УДК 634.11:631.526.3](477.8) 

634.8 Виноградарство 

На ступінь кандидата 

3291. Авласенко О. А. Проблеми розвитку виноградарства та виноробства в 
регіонах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Авласенко Олена 

Анатоліївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2014. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2014-5962 А] УДК 634.8+663.2](477) 
3292. Олефір О. В. Розробка технологічних прийомів підвищення виходу і 

якості саджанців винограду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Олефір Олексій Васильович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова". — 

Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 120 пр. — [2014-
6082 А] УДК 634.8.03 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь доктора 

3293. Вдовенко С. А. Енергоефективна технологія виробництва гливи звичай-
ної в культиваційних спорудах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Вдовенко Сергій Анатолійович ; Каб. 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Вінниц. 

нац. аграр. ун-т]. — Київ, 2015. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (46 назв). — 

120 пр. — [2015-1925 А] УДК 635.82:631.153.7 

На ступінь кандидата 

3294. Костюк О. О. Формування врожаю бобу овочевого залежно від техноло-
гічних прийомів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочів-

ництво" / Костюк Оксана Олександрівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України, [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Київ, 2015. 
— 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (22 назви). — 130 пр. — 

[2015-1940 А] УДК 635.65:631.559](292.485:477) 
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3295. Шевчук К. М. Обґрунтування окремих елементів технології 

вирощування дині в умовах Південного Степу України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Шевчук Костянтин 

Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва, 

[Уман. нац. ун-т садівництва М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 

Харків, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-0756 А] УДК 635.611:631.5](251.1-17:477) 

635.9 Декоративні рослини. Декоративне садівництво.  

Квітникарство 

На ступінь кандидата 

3296. Косенко Ю. І. Сучасний стан та агротехнологічні засади удосконалення 

декоративного розсадництва України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Косенко Юрій 

Іванович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. 

— [2015-1912 А] УДК 635.9:631.5](477) 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

На ступінь кандидата 

3297. Маркелова А. В. Використання силосованих хрестоцвітих культур у 

суміші зі злаковими у годівлі молочних корів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / 

Маркелова Аліна Василівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. 

нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. 

— Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2015-0485 А] УДК 636.085.52 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

3298. Музика Д. В. Ортоміксовірусні та параміксовірусні інфекції дикої та 

сільськогосподарської птиці в Україні : (епізоотологія, засоби діагностики та специф. 

профілактики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 

16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Музика 

Денис Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експе-

рим. і клініч. вет. медицини". — Харків, 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—38 

(61 назва). — 100 пр. — [2015-1733 А] УДК 636.5.09:616.98-07-084]:578 

На ступінь кандидата 

3299. Гадзевич О. В. Біологічні властивості збудників стрептококових, ен-

терококових і стафілококових захворювань великої рогатої худоби та удосконалення 

специфічної профілактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / 

Гадзевич Ольга Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

експерим. і клініч. вет. медицини". — Харків, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-1723 А] 

 УДК 636.2.09:616.98-07-084]:579.22 
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3300. Гнатенко А. В. Експериментальне обґрунтування застосування дезінфі-

куючого засобу на основі полігексаметиленгуанідину гідрохлориду та наночастинок 

металів у системі ветеринарно-санітарних заходів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Гнатенко 

Альона Василівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України, [Ін-т вет. медицини Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2015-0299 А]

 УДК 636.09:614.48 

3301. Кисельова Л. Ю. Малофагози курей : (поширення, діагностика, заходи 

боротьби та профілактики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Кисельова Лариса Юріївна ; Львів. нац. ун-т вет. 

медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Полтав. держ. аграр. акад.]. — Львів, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1971 А]

 УДК 636.52/.58.09:616-022.913 

3302. Лемішевський В. М. Морфофункціональний стан тракту свиней при 

згодовуванні кормів з різним вмістом пробіотиків : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / 

Лемішевський Володимир Михайлович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та 

біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-1918 А] УДК 636.4.087.8.09:591.43 

3303. Назарук Н. В. Вплив антиоксидантних препаратів на організм бичків за 

сукупної дії нітратів та кадмію у субтоксичних дозах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" / 

Назарук Назар Володимирович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 

ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-1947 А] УДК 636.2.09:615.9 

3304. Почтаренко П. П. Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою 

курчат-бройлерів за умов надходження гамма-ізомеру гексахлорциклогексану : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.09 "Вет.-

санітар. експертиза" / Почтаренко Павло Павлович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-0352 А] 

 УДК 636.52./58.09.033 

3305. Рудой О. В. Актинобацильоз (лігнієріоз) великої рогатої худоби : 

(епізоотологія, діагностика та профілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. 

хвороби та імунологія" / Рудой Олексій Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Харків, 2015. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2015-1736 А] 

 УДК 636.2.09:616.98-07-084 

3306. Сапко С. А. Молекулярна діагностика туберкульозу сільськогосподар-

ських тварин і птиці : (удосконалення пробопідгот. та ідентифікації епізоотол.-

значимих видів мікобактерій) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та 

імунологія" / Сапко Світлана Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 

центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Харків, 2015. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1737 А] 

 УДК 636.09:[616-002.5-071:577.2.08 
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3307. Стовбецька Л. С. Фізіологічний стан та яєчна продуктивність перепілок 
за впливу комплексу амінокислот і вітаміну Е : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Стовбецька 
Людмила Степанівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природоко-
ристування України, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продо-
вольства України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 
— 100 пр. — [2015-0262 А] УДК 636.09.082:598.261.7 

3308. Тодорюк В. Б. Фармако-токсикологічна характеристика сольового 
залізовмісного препарату за ферумдефіцитної анемії поросят : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та 
токсикологія" / Тодорюк Василь Борисович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(10 назв). — 100 пр. — [2015-1675 А] УДК 636.4.09:616.155.194-085 

3309. Федорченко А. М. Імунореактивність телят, щеплених протисальмоне-
льозною вакциною, за умови застосування препарату Сел-Плекс з вітаміном С : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. 
мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Федорченко Андрій 
Миколайович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства Ук-
раїни]. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. 
— [2014-5910 А] УДК 636.2"464".09:615.37 

3310. Франчук Л. О. Еймеріоз кролів : (поширення, патогенез, лікування) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Пара-
зитологія" / Франчук Любов Олексіївна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біо-
ресурсів і природокористування України, [Одес. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. 
політики України]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 
100 пр. — [2015-0437 А] УДК 636.92.09:616.993 

636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь кандидата 

3311. Гончар А. О. Відтворна функція високопродуктивних корів за стиму-
ляції охоти та синхронізації овуляції в умовах промислового комплексу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва 
продуктів тваринництва" / Гончар Альона Олександрівна ; Дніпропетров. держ. 
аграр.-екон. ун-т. — Дніпропетровськ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 150 пр. — [2015-1894 А] УДК 636.2.082.4 

3312. Кучер Д. М. Ефективність використання різних форм племінного під-
бору в заводському стаді української чорно-рябої молочної породи : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція 
тварин" / Кучер Дмитро Миколайович ; М-во аграр. політики та продовольства 
України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, 
[Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 120 пр. — [2015-1114 А] УДК 636.27(477).082 

3313. Марикіна О. С. Обґрунтування використання спеціалізованих молочних 
порід різної селекції за умов інтенсивної технології виробництва молока : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва 
продуктів тваринництва" / Марикіна Ольга Сергіївна ; М-во аграр. політики та 
продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2015. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-0861 А] 

 УДК 636.2.034.083/.084 
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3314. Павленко О. К. Мікроеволюційні процеси в стадах молочної худоби за 

різних методів використання генофонду голштинської породи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція 

тварин" / Павленко Ольга Костянтинівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2015. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 1 30 пр. — [2015-

0222 А] УДК 636.234.082.2 

3315. Понько Л. П. Оцінка селекційно-генетичних факторів формування 

продуктивних ознак у тварин української чорно-рябої молочної породи подільського 

заводського типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Понько Людмила Петрівна ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Ін-т розведення і 

генетики тварин НААН України]. — Миколаїв, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-0867 А] УДК 636.27.082(477) 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 

3316. Біндюг Д. О. Удосконалення способу годівлі свиней шляхом ритмічно-

осциляторного режиму споживання ними кормів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тварин-

ництва" / Біндюг Дмитро Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

свинарства і агропром. вир-ва. — Полтава, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-5976 А] УДК 636.4.084.41 

3317. Грищенко Н. П. Удосконалення технологічних прийомів відгодівлі 

молодняку свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Грищенко Наталія Петрівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства і агропром. вир-ва, [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України Кубінету Міністрів України]. — 

Полтава, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-

0771 А] УДК 636.4.084"464" 

3318. Коваль Ю. А. Підвищення продуктивності відгодівельного молодняку 

свиней шляхом удосконалення технологічних способів їх утримання і годівлі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія 

вир-ва продуктів тваринництва" / Коваль Юрій Анатолійович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т свинарства і агропром. вир-ва. — Полтава, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 120 пр. — [2015-0776 А] УДК 636.4.083/.084"464" 

3319. Лядський І. К. Зв'язок продуктивних ознак свиней великої білої породи 

з поліморфізмами генів MC4R, CTSL та HMGA1 : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Лядський Ігор Костянтинович ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця, 

[Ін-т свинарства і агропром. вир-ва]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2015. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2015-0209 А] УДК 636.4.082 

3320. Нор В. Ю. Поліморфізм кандидатних генів фертильності та про-

дуктивності у свиней різних порід України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Нор Віктор Юрійович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця, [Ін-т 
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свинарства і агропром. вир-ва Нац. акад. аграр. наук України]. — с. Чубинське (Київ. 

обл.), 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-

0219 А] УДК 636.4.082 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь кандидата 

3321. Вахуткевич І. Ю. Метаболічні процеси в організмі курей за дії високих 

доз хрому та кадмію у їх раціонах і за умов застосування цеоліту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Вахуткевич 

Ірина Юріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин, [Львів. нац. 

аграр. ун-т]. — Львів, 2015. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-1688 А] УДК 636.52/.58.085.1:591.05 

3322. Оріщук О. С. Ефективність використання комплексних кормових до-

бавок з введенням пальмового жиру в годівлі курей-несучок : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія 

кормів" / Оріщук Оксана Сергіївна ; Харків. держ. зоовет. акад., [Дніпропетров. 

держ. аграр.-екон. ун-т]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — [2015-1437 А] УДК 636.52./.58.085.1:665.353.3 

3323. Щербина О. В. Удосконалення методів оцінки при формуванні високо-

продуктивних стад птиці яєчного кросу Іза браун : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Щербина 

Олена Вікторівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. 

аграр. ун-т, [ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т"]. — Миколаїв, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-0758 А] 

 УДК 636.54.082.3 

636.9 Інші тварини, яких утримують люди 

На ступінь кандидата 

3324. Яремич Н. В. Вплив генотипових та паратипових факторів на про-

дуктивність американської норки скандинавської селекції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / 

Яремич Наталія Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і 

генетики тварин ім. М. В. Зубця, [Черкас. дослід. станція біоресурсів]. — 

с. Чубинське (Київ. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

120 пр. — [2015-0277 А] УДК 636.934.5.082 

637 Продукти тваринництва і мисливства 

637.1/.3 Молочна промисловість. Молоко. Кисломолочні продукти 

На ступінь кандидата 

3325. Дмитрів І. В. Обґрунтування режиму роботи і конструкційно-техно-

логічних параметрів адаптивного пневмоелектромагнітного пульсатора доїльного 

апарата : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 

"Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Дмитрів Ігор Васильович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва". 

— Глеваха (Київ. обл.), 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. 

— [2015-1050 А] УДК 637.115 
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639 Полювання. Мисливство. Рибне господарство. Рибальство 

639.2/.6 Риболовство. Рибальство. Риборозведення. Рибництво. 

Розведення та промисел морських тварин і рослин 

На ступінь кандидата 

3326. Аганесова Л. О. Продукционные характеристики копепод Calanipeda 

aquaedulcis и Arctodiaptomus salinus в условиях искусственного выращивания : 

автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук : [специальность] 03.02.10 

[то есть 03.00.17] "Гидробиология" / Аганесова Лариса Олеговна ; Ин-т биологии 

юж. морей им. А. О. Ковалевского. — Севастополь, 2014. — 24 с. : ил., табл. — 

Библиогр.: с. 21—22 (10 назв.). — 100 экз. — [2014-5963 А] УДК 639.5 

3327. Мушит С. О. Нові методологічні аспекти відтворення білого амура в 

лісостеповій зоні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.02.03 "Рибництво" / Мушит Сергій Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т риб. госп-ва. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-1385 А] 

 УДК 639.371:597.551.2](292.485:477) 

3328. Незнамов С. О. Особливості вирощування цьоголіток коропа та рос-

линоїдних риб у ставах на торф'яних і піщаних ґрунтах Півдня України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Рибництво" / 

Незнамов Сергій Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва, 

[Херсон. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Київ, 

2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1387 А] 

 УДК 639.371:597.551.2](477.7) 

3329. Сироватка Д. А. Особливості формування племінного матеріалу білого 

амура з використанням кріоконсервованої сперми : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Рибництво" / Сироватка Денис Анато-

лійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2015-1393 А] 

 УДК 639.371.032:597.551.2 

3330. Тучапська А. Я. Ефективність вирощування цьоголіток коропа у ставах 

за умови збагачення раціону живими кормами впродовж вегетаційного сезону : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Риб-

ництво" / Тучапська Анна Ярославівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. 

госп-ва. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-

1396 А] УДК 639.371.043:597.551.2 

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне  

господарство. Служба побуту 

640 Типи домашніх господарств 

На ступінь кандидата 

3331. Чатченко О. Є. Оцінка попиту на продукцію підприємств ресторанного 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Чатченко Ольга Євгенівна ; 

Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2014. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2014-6149 А] УДК 640.432.03 
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65 Організація та управління підприємствами зв'язку,  

транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа,  

рахівництво. Зв'язок з громадськістю 

654 Зв'язок і дистанційне керування: організація,  

експлуатація, послуги 

На ступінь кандидата 

3332. Костюк Ю. В. Регіональне радіомовлення України: становлення, 
розвиток, перспективи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 
комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Костюк Юрій 
Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2015. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15. — 100 пр. — [2015-1280 А] 

 УДК 654.195:316.774](477)(091) 

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні  

підприємства. Видавництва. Книжкова торгівля 

На ступінь кандидата 

3333. Золотухіна К. І. Закономірності стабільного кольоровідтворення у 
технологіях друкування на пористих і невсотувальних поверхнях : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. 
вир-ва" / Золотухіна Катерина Ігорівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 
— Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — [2015-
1178 А] УДК 655.3.022.3 

656 Транспортні та поштові служби. Організація  

та управління перевезеннями 

На ступінь кандидата 

3334. Булгакова Ю. В. Удосконалення управління транспортною системою 
промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.22.01 "Трансп. системи" / Булгакова Юлія Вікторівна ; Держ. екон.-
технол. ун-т трансп., [ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т"]. — Київ, 2014. — 23 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 130 пр. — [2015-0562 А] УДК 656.07:334.716 

3335. Свічинський С. В. Формування функцій розселення міського населення 
для визначення потреб у перевезеннях громадським транспортом : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Трансп. системи" / 
Свічинський Станіслав Валерійович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 
2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-1392 А] 

 УДК 656.072 

656.1 Дорожній (безрейковий) транспорт 

На ступінь доктора 

3336. Капський Д. В. Методологія підвищення безпеки дорожнього руху в 
міських осередках аварійності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / Капський Денис Васильович ; Харків. нац. 
ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, [Білорус. нац. техн. ун-т]. — Харків, 2015. 
— 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—43 (92 назви). — 100 пр. — [2015-1331 А] 

 УДК 656.13.05:625.712 
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3337. Осташевський С. А. Теоретичні основи та практичні методи оцінки та 

підвищення ефективності системи "автомобіль — водій — дорога" : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.04 "Ергономіка" ; 05.22.01 

"Трансп. системи" / Осташевський Сергій Анатолійович ; Харків. нац. ун-т міського 

госп-ва ім. О. М. Бекетова, [Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана 

Хмельницького]. — Харків, 2015. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40 

(34 назви). — 100 пр. — [2015-2074 А] УДК 656.13.052 

На ступінь кандидата 

3338. Ковцур К. Г. Резервування провізних можливостей парку автомобілів у 

логістичних ланцюгах постачань споживчих товарів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Трансп. системи" / Ковцур Катерина 

Григорівна ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2015. — 20, [1] с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1108 А] 

 УДК 656.13.073 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 

3339. Фрасинюк Т. І. Система адміністрування в глобальному ринку морської 

торгівлі та розвиток національного торгівельного флоту : автореф. дис. на здобуття 

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

Фрасинюк Тетяна Ігорівна ; Нац. авіац. ун-т, [Одес. нац. мор. акад.]. — Київ, 2015. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (22 назви). — 100 пр. — [2015-2027 А] 

 УДК 656.611.2:339.165.4 

656.7 Експлуатація повітряного транспорту 

На ступінь доктора 

3340. Пілецька С. Т. Методологія антикризового управління економічною 

стійкістю авіапідприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Пілецька Саміра Тимофіївна ; 

Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 45 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41 

(63 назви). — 100 пр. — [2015-0798 А] УДК 656.7.07:005.931.1 

На ступінь кандидата 

3341. Крапко О. М. Формування механізму адаптивної реструктуризації аеро-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Крапко Олена Михайлівна ; Нац. авіац. ун-т. 

— Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (25 назв). — 100 пр. — [2015-

0856 А] УДК 656.71.07:005.591.4 

3342. Панасюк І. П. Формування тарифної політики авіакомпанії : автореф. 

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

підприємствами" / Панасюк Ірина Петрівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-1949 А] УДК 656.7.03 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

3343. Гейєр Е. С. Методологія та організація взаємозв'язку бухгалтерського 

обліку й оподаткування прибутку підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Гейєр Елеонора 

Станіславівна ; Одес. нац. екон. ун-т, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 

ім. Михайла Туган-Барановського]. — Одеса, 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—37 

(84 назви). — 100 пр. — [2015-0652 А] УДК 657:336.226.1 
3344. Реслер М. В. Обліково-аналітичне забезпечення операційної компоненти 

фінансового менеджменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Реслер Марина Василівна ; Тернопіл. 
нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 
(49 назв). — 130 пр. — [2015-0630 А] УДК 657:005 

На ступінь кандидата 

3345. Бабалола Ї. А. Аналіз структури капіталу та ефективності господарської 
діяльності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Бабалола Їсау Абіодун ; Одес. нац. екон. 
ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Одеса, 2015. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 14—18 (31 назва). — 100 пр. — [2015-0082 А] УДК 657.41 

3346. Білинська Н. Є. Позабалансовий облік в системі управління підприємством : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Білинська Наталія Євгеніївна ; Центр. спілка спожив. т-в України, 
Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(25 назв). — 100 пр. — [2015-1763 А] УДК 657.36 

3347. Дерун І. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління необоротними 
активами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз та аудит" / Дерун Іван Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 
100 пр. — [2015-0903 А] УДК 657.421 

3348. Дика О. С. Бухгалтерський облік і аудит діяльності ломбардів: орга-
нізація і методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Дика Олена Сергіївна ; Житомир. держ. 
технол. ун-т. — Житомир, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-1099 А] УДК 657:336.734 

3349. Дідух Д. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління інноваційною 
діяльністю підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Дідух Дмитро Миколайович ; Держ. 
служба статистики, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, [Житомир. нац. 
агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Київ, 2015. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2015-
0848 А] УДК 657:658.589 

3350. Єсієва Н. К. Організація обліку та внутрішнього аудиту основної 
діяльності підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Єсієва Наталія Казимирівна ; Держ. 
служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, [Хмельниц. нац. 
ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-
1371 А] УДК 657 

3351. Кварцхава О. В. Бухгалтерський облік і звітність у фермерських госпо-
дарствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз та аудит" / Кварцхава Олена Володимирівна ; Нац. акад. аграр. 
наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. 
— Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 130 пр. — [2015-
1378 А] УДК 657:631.115.1 
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3352. Клепар Г. І. Облікове забезпечення оподаткування прибутку під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Клепар Галина Іванівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 130 пр. — [2015-0615 А] УДК 657:336.226.1 

3353. Ковтун І. Ю. Облік корпоративних операцій в управлінні підприємства-

ми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 

облік, аналіз та аудит" / Ковтун Ірина Юріївна ; Держ. служба статистики України, 

Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Київ, 2015. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-

1333 А] УДК 657:005.92 

3354. Кулікова Н. Т. Формування управлінської звітності в системі бух-

галтерського обліку промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кулікова 

Наталія Тарасівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2015. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2015-0577 А] УДК 657.37:334.716 

3355. Нападовська І. В. Економічний аналіз та аудит оцінювання потенційних 

об'єктів інвестування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Нападовська Ірина Віталіївна ; Одес. 

нац. екон. ун-т. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (27 назв). — 

100 пр. — [2014-6074 А] УДК 657.6:330.322 

3356. Остапенко Я. О. Бухгалтерський облік і контроль доходів і витрат 

підприємств готельного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Остапенко Яна Олек-

сандрівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Житомир. держ. технол. 

ун-т]. — Рівне, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-0943 А] УДК 657:640.4 

3357. Остапчук С. М. Бухгалтерський облік земель сільськогосподарського 

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

08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Остапчук Сергій Миколайович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2015. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 130 пр. — 

[2015-1388 А] УДК 657:332.334 

3358. Подвальна Н. Е. Аналітичне обґрунтування ефективності функціону-

вання готельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Подвальна Наталія Едуардівна ; 

Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2014-6091 А] УДК 657:640.412 

3359. Покиньчереда В. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління 

трудовими ресурсами на підприємствах олійно-жирової галузі України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та 

аудит" / Покиньчереда Віталій Володимирович ; Житомир. держ. технол. ун-т, 

[Вінниц. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 

Житомир, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2015-0589 А] УДК 657.4:331.101.262](477) 

3360. Романенко О. В. Стратегічний аналіз діяльності інтегрованих під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
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"Бух. облік, аналіз та аудит" / Романенко Олеся Валеріївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2015-1664 А] УДК 657.62 

3361. Ронська О. Г. Облік та аналіз витрат на охорону праці і техніку безпеки 

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Ронська Ольга Григорівна ; Тернопіл. 

нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 130 пр. — [2015-1457 А] УДК 657.471.1:331.45 

3362. Скитиба К. М. Облік і контроль витрат виробництва підприємств 

енергомістких галузей переробної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Скитиба 

Катерина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (28 назв). — 100 пр. — [2014-5853 А]

 УДК 657.47:620.9 

3363. Скоп Х. І. Бухгалтерський облік нематеріальних активів: відображення 

та переоцінка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Скоп Христина Ігорівна ; Центр. спілка 

спожив. т-в України, Львів. комерц. акад., [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-

1018 А] УДК 657.421.3 

3364. Смольська О. Ю. Облік і контроль біологічних перетворень у садів-

ництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Смольська Олена Юріївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2015-1955 А] УДК 657:634 

3365. Старко І. Є. Облік і контроль нематеріальних активів у системі уп-

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

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Старко Ірина Євгенівна ; 

Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-0398 А] УДК 657.421.3 

3366. Стецюк Н. Є. Облік і аналіз виробничих запасів підприємств деревооб-

робної промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Стецюк Надія Євгенівна ; Держ. 

ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2015-1151 А] 

 УДК 657:630*6](477) 

3367. Столярчук Н. М. Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в 

науково-дослідних установах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Столярчук Надія Миколаївна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 

2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2015-1957 А] УДК 657:330.341.1 

3368. Травінська С. І. Облік і контроль поточних зобов'язань на молокопере-

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Травінська Світлана Іванівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2015-1590 А] УДК 657.43:637.1 
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3369. Харинович-Яворська Д. О. Комплексний економічний аналіз і контроль 

діяльності торговельних підприємств у конкурентному середовищі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 

Харинович-Яворська Діана Октавіанівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. 

комерц. акад. — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(23 назви). — 100 пр. — [2015-1023 А] УДК 657.6:339.17 

3370. Чудак Л. А. Облік і контроль виробництва кормів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та 

аудит" / Чудак Ліна Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр 

"Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 130 пр. — [2014-5934 А] УДК 657.4:636.085 

3371. Шавурська О. В. Бухгалтерський облік і контроль операцій з лісоко-

ристування на засадах стійкого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Шавурська Олена 

В'ячеславівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-1227 А] 

 УДК 657:630*6 

658 Організація комерційних і приватних підприємств.  

Організація торгівлі 

На ступінь доктора 

3372. Гармідер Л. Д. Розвиток кадрового потенціалу торговельних під-

приємств: концепція та методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гармідер Лариса 

Дмитрівна ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі", [ПВНЗ "Дніпро-

петров. ун-т ім. Альфреда Нобеля"]. — Полтава, 2015. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 29—35 (60 назв). — 100 пр. — [2015-0181 А] УДК 658.6:331.101.262 

3373. Джеджула В. В. Організаційно-економічний механізм енергозбереження 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Джеджула В'ячеслав Васильо-

вич ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2015. — 33 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 25—30 (48 назв). — 100 пр. — [2015-0973 А] УДК 658.261/.262 

3374. Могилова А. Ю. Управління капіталізацією промислового підприємст-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Могилова Анастасія Юріївна ; НАН України, 

Ін-т економіки пром-сті. — Київ, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33. — 

150 пр. — [2015-1214 А] УДК 658.152:62 

3375. Омельяненко Т. В. Виробнича стратегія підприємства: теорія, методо-

логія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Омельяненко Тетяна 

Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 

2015. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—30 (54 назви). — 100 пр. — 

[2015-1638 А] УДК 658.5:005.21 

3376. Салун М. М. Відтворення та модернізація ресурсного потенціалу під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Салун Марина Миколаївна ; Харків. нац. екон. 

ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 

(37 назв). — 100 пр. — [2015-1667 А] УДК 658.5 
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3377. Яшкіна О. І. Система маркетингових досліджень інновацій машинобу-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Яшкіна Оксана Іванівна ; Одес. 

нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 

(61 назва). — 120 пр. — [2015-0760 А] УДК 658.8:330.341.14]:62 

На ступінь кандидата 

3378. Антонюк П. П. Соціальна безпека машинобудівних підприємств та 

економічний механізм її підтримки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Антонюк Павло 

Петрович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2015-0241 А] УДК 658.1:62]:364 

3379. Аршевська М. В. Маркетингове комунікаційне забезпечення інновацій-

них процесів промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Аршевська 

Марина Володимирівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 120 пр. — [2015-1683 А] 

 УДК 658.8:005.342]:334.716 

3380. Березюк Г. О. Оцінка ефективності залучення соціальних інвестицій на 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Березюк Ганна Олександрівна ; 

Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-0287 А] 

 УДК 658:330.322.1:316 

3381. Блюмська-Данько К. В. Розвиток маркетингової діяльності аграрних 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Блюмська-Данько Ксенія Валеріївна ; 

Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва 

аграр. політики та продовольства України]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1085 А] УДК 658.8:631.11 

3382. Борисенко О. Є. Діагностика управління ресурсним забезпеченням 

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

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Борисенко Олена Євгенівна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", [Запоріз. нац. техн. ун-т]. 

— Дніпропетровськ, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 110 пр. — 

[2015-0647 А] УДК 658.5:669 

3383. Вознюк Т. К. Управління якістю продукції на підприємствах легкої про-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Вознюк Таїса Костянтинівна ; Хмельниц. нац. 

ун-т. — Хмельницький, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2015-0363 А] УДК 658.562.47:67/68 

3384. Ганас Л. М. Управління виробничими запасами машинобудівних під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Ганас Любов Миколаївна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(19 назв). — 100 пр. — [2015-0244 А] УДК 658.5:62 

3385. Глубіцька Т. В. Формування та розвиток еколого-економічної системи 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Глубіцька Тетяна Володи-
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мирівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — 

[2015-0563 А] УДК 658.14/.16:502 
3386. Гордієнко В. В. Формування інвестиційного потенціалу транспортного 

підприємства та механізм його реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гордієнко 
Віталій Валерійович ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-
Сагайдачного, [Нац. трансп. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1613 А] УДК 658.152:656 

3387. Дудукало Г. О. Механізм забезпечення ефективності управління персо-
налом машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Дудукало Ганна 
Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2015-0247 А] 

 УДК 658.5:62 
3388. Єременко Ю. О. Індивідуалізація маркетингу на основі інтернет-тех-

нологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. підприємствами" / Єременко Юлія Олександрівна ; Держ. ВНЗ 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-1617 А] УДК 658.8:004.9 

3389. Жигало І. І. Економічний інструментарій в управлінні машинобудівним 
підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Жигало Іван Іванович ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(19 назв). — 100 пр. — [2014-6298 А] УДК 658.14/.17:621 

3390. Зінченко Є. О. Поліпшення інноваційної діяльності підприємств через 
співпрацю з технопарками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Зінченко Євгенія 
Олексіївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1270 А] УДК 658.589 

3391. Іваницька Т. Є. Забезпечення ефективності управління ресурсами буді-
вельних підприємств з використанням логістичних критеріїв : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
підприємствами" / Іваницька Тетяна Євгеніївна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. 
акад. буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (28 назв). — 100 пр. — [2015-0672 А] УДК 658.5:69 

3392. Корман І. І. Удосконалення цінової політики підприємств по переробці 
риби та морепродуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Корман Ірина Іванівна ; Держ. 
ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2015-1276 А] 

 УДК 658.8.03:639.2/.3 
3393. Краус К. М. Управління маркетингом малих торговельних підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. підприємствами" / Краус Катерина Миколаївна ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. 
ун-т економіки і торгівлі". — Полтава, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(25 назв). — 100 пр. — [2015-1007 А] УДК 658.8 

3394. Кубарева І. В. Механізм забезпечення інвестиційної привабливості 
підприємства : (за матеріалами фармацевт. підприємств України) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
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підприємствами" / Кубарева Ірина Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2015-1209 А] УДК 658.152 

3395. Мельникова К. В. Управління господарськими ризиками в контексті 
забезпечення збалансованого економічного зростання підприємства : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
підприємствами" / Мельникова Катерина Вікторівна ; Херсон. нац. техн. ун-т, 
[Херсон. держ. ун-т]. — Херсон, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2015-0417 А] УДК 658.15:005.412 

3396. Могиліна Л. А. Управління фінансовою безпекою підприємств в умовах 
економічної нестабільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Могиліна Людмила Анатоліївна ; 
Нац. банк України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — 
Суми, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-1979 А]
 УДК 658.15:005.934 

3397. Мороз Е. Г. Удосконалення інституційного забезпечення інноваційно-
інвестиційного розвитку підприємств водопровідно-каналізаційного господарства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. підприємствами" / Мороз Еліна Григорівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 
природокористування. — Рівне, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(26 назв). — 100 пр. — [2015-1434 А] УДК 658.152:[338.46:696 

3398. Неміш Ю. В. Формування основних засобів та управління ними у 
м'ясопереробних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Неміш Юлія Василівна ; 
Львів. нац. аграр. ун-т, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — 
Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 150 пр. — [2015-
1984 А] УДК 658.152:657.421]:637.5 

3399. Нікітіна А. В. Управління економічною безпекою автотранспортних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. підприємствами" / Нікітіна Аліна Вадимівна ; Харків. нац. 
автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(23 назви). — 100 пр. — [2015-0344 А] УДК 658.14/.17:629.3 

3400. Панаріна Ю. В. Збалансоване управління цілепокладанням на машино-
будівних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Панаріна Юлія Володимирівна ; 
Укр. інж.-пед. акад., [Ін-т економіки пром-сті НАН України]. — Харків, 2015. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 120 пр. — [2015-0628 А] 

 УДК 658:621 
3401. Пекшин С. В. Формування стратегії ресурсозбереження на підприємст-

вах машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Пекшин Сергій Володи-
мирович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-0256 А] УДК 658.5:62 

3402. Пісарюк С. М. Управління економічною ефективністю операційної 
діяльності мережі супермаркетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Пісарюк Світлана 
Миколаївна ; Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т 
М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2015. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 130 пр. — [2015-0225 А] 

 УДК 658.6:339.372.5 
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3403. Попов М. О. Підвищення інноваційної сприйнятливості до технологій 
енергозбереження підприємств олійно-жирового виробництва : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
підприємствами" / Попов Микола Олексійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 125 пр. 
— [2015-1130 А] УДК 658.589:664.3 

3404. Приходько Д. О. Оцінка вартості бренда автомобілебудівного під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. підприємствами" / Приходько Дар'я Олександрівна ; Харків. нац. 
автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(25 назв). — 100 пр. — [2015-0353 А] УДК 658.155:629.3 

3405. Пудичева Г. О. Управління енергетичним господарством бюджетних та 
комерційних підприємств на засадах контролінгу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
Пудичева Галина Олександрівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2015. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-0112 А]
 УДК 658.26:005.584 

3406. Рудківський О. А. Формування логістичної стратегії діяльності під-
приємств молокопереробної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Рудківський Олег 
Анатолійович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Київ, 
2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 120 пр. — [2015-1138 А]
 УДК 658.7:637.1 

3407. Рябцева О. Є. Мотиваційний механізм як складова управління ви-
тратами металургійних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Рябцева Ольга 
Євгенівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т"]. — Київ, 
2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1306 А]
 УДК 658.152:005.96]:669 

3408. Сабірова А. Е. Маркетинг страхових організацій на ринку України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Сабірова Аміна Еркенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви) та в тексті. — 
120 пр. — [2015-1459 А] УДК 658.8:368](477) 

3409. Саєнко О. Р. Ефективність використання фінансових важелів у форму-
ванні основних показників діяльності промислових підприємств : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
підприємствами" / Саєнко Олена Романівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — 
Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2015-0117 А] УДК 658.15:005.336.1 

3410. Сергієнко С. А. Формування комплексу маркетингових комунікацій 
авіатранспортних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Сергієнко Світлана 
Анатоліївна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. 
— 100 пр. — [2015-1952 А] УДК 658.8:656.7.07 

3411. Слободчикова О. А. Інвестиційне забезпечення реструктуризації під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Слободчикова Ольга Анатоліївна ; 
Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2014. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2014-5861 А] УДК 658.152:005.591.4 
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3412. Солоїд О. В. Механізм підвищення конкурентоспроможності малих 

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

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Солоїд Олена 

Вікторівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2014. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2014-5865 А] УДК 658.821:67/68 
3413. Стеценко В. А. Діагностика збалансованості витрат на елементи 

маркетингового комплексу : (на прикладі підприємств харч. пром-сті) : автореф. дис. 

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

підприємствами" / Стеценко Вікторія Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — 
Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 110 пр. — [2015-

2017 А] УДК 658.8 

3414. Сторожук Н. В. Аналітичний інструментарій превентивного антикризо-

вого управління підприємствами підрядного будівництва : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. під-
приємствами" / Сторожук Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — 

Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (31 назва). — 100 пр. — [2015-

0592 А] УДК 658:69]:005.931.1 

3415. Струнін В. В. Інноваційні підходи до енергозабезпечення підприємств 
харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Струнін Віктор Володимиро-

вич ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (34 назви). — 110 пр. — [2015-0737 А] 
 УДК 658.26:330.341.1]:664 

3416. Тимощук М. П. Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційного 

розвитку машинобудівного підприємства на основі поліпшуючих інновацій : 

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

та упр. підприємствами" / Тимощук Марта Павлівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — 
Одеса, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). — 120 пр. — [2014-

5889 А] УДК 658:62:330.341.1 

3417. Хмарська І. А. Комплекс маркетингових комунікацій в організації 

комерційно-господарської діяльності підприємств легкої промисловості : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 

підприємствами" / Хмарська Ірина Анатоліївна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та 

права", [Хмельниц. нац. ун-т]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. 

— 100 пр. — [2015-1799 А] УДК 658.8:67/68 

3418. Ходова Я. О. Розвиток фінансових механізмів забезпечення діяльності 
інтегрованих промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ходова Яна 

Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 

2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2015-0744 А] УДК 658.15:338.45 

3419. Чухраєва Н. М. Забезпечення інноваційного розвитку підприємств : 

(за матеріалами підприємств харч. пром-сті України) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
Чухраєва Наталія Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2015-0638 А] УДК 658.589(477) 

3420. Чухрай А. І. Адаптування бізнес-моделей машинобудівних підприємств 

до умов динамічних ринків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Чухрай Андрій Ігорович ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 21—23 (19 назв). — 100 пр. — [2015-0271 А] УДК 658.1:62 
3421. Швець Ю. О. Стратегічне управління оборотними коштами підприємств 

машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Швець Юлія Олександрівна ; Держ. 
ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2015-0272 А] УДК 658.153:005.21 

3422. Шкурупська І. О. Інтегровані маркетингові комунікації підприємств на 
ринку геліоенергетичного обладнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Шкурупська Ірина 
Олександрівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2014-6160 А] УДК 658.8:697.329 

3423. Яловега Л. В. Формування маркетингового потенціалу молокоперероб-
них підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Яловега Людмила Василівна ; ПрАТ 
"ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", [Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" 
Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (21 назв). — 120 пр. — [2015-1238 А] УДК 658.8:637.1 

66 Хiмiчна технологія. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузі 

На ступінь доктора 

3424. Назаренко І. П. Електротехнологічний комплекс очищення та сепарації 
слабопровідних суспензій в електричному полі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 
Назаренко Ігор Петрович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і при-
родокористування України, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики та 
продовольства України]. — Київ, 2015. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (33 назви). 
— 100 пр. — [2015-0488 А] УДК 66.086.2 

На ступінь кандидата 

3425. Зубик Г. М. Синтез та властивості функційних похідних феноло-фор-
мальдегідних олігомерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Зубик Галина Миколаївна ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл., схеми. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2014-6489 А] 

 УДК 66.095.261.4:678.632 
3426. Скиданенко М. С. Гідромеханічні показники пристроїв для отримання 

монодисперсних крапель та гранул : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. технології" / Скиданенко 
Максим Сергійович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—20 (17 назв). — 100 пр. — [2014-6115 А] УДК 66.099.2+66.063.62 

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова промисловість 

663.4 Пивоваріння 

На ступінь кандидата 

3427. Березка Т. О. Удосконалення технології високостійкого пива з вико-

ристанням антиоксидантів з рослинної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. 



   

 
320 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів 

бродіння" / Березка Тетяна Олександрівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Нац. техн. 

ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 130 пр. — [2014-6283 А] УДК 663.4 

3428. Роздобудько Б. В. Технологія пива зі збалансованою кількістю сірко-

вмісних речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / Роздобудько 

Борис Валерійович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 130 пр. — [2015-1580 А] 

 УДК 663.4:546.221/.223 

663.6/.8 Мінеральні води. Лікувальні води. Морозиво. Соки 

На ступінь кандидата 

3429. Згурський А. В. Технологія молочного морозива з продуктами перероб-

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

05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Згурський 

Андрій Володимирович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2014. — 22 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (17 назв). — 100 пр. — [2014-6210 А] 

 УДК 663.674:[637.14+635.62 

3430. Змєєва І. М. Обґрунтування режимів та параметрів обладнання для 

розливу освітленого яблучного соку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. 

вир-в" / Змєєва Інна Миколаївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — Вінниця, 2015. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 120 пр. — [2015-

0309 А] УДК 663.81:634.11 

3431. Мартич В. В. Розроблення технології морозива із зародками пшениці : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.04 "Тех-

нологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Мартич Віталій Воло-

димирович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2014-6364 А] 

 УДК 663.674 

664.3 Харчові масла та жири 

На ступінь кандидата 

3432. Іващенко К. Ю. Удосконалення технології гомогенізованих фруктових 

продуктів з використанням гідродинамічного оброблення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.13 "Технологія консерв. і охолодж. харч. 

продуктів " / Іващенко Катерина Юріївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2015. 

— 20 с. : іл.. табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 150 пр. — [2015-0851 А] 

 УДК 664.3.032:664.85 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво 

На ступінь кандидата 

3433. Зозуляк І. А. Обґрунтування параметрів сушіння зерна соняшника у 

вібраційних машинах з U-видним контейнером : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. 
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та фармацевт. вир-в" / Зозуляк Ігор Анатолійович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. — 

Вінниця, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — 

[2015-0977 А] УДК 664.723:633.854.78 
3434. Лобачова Н. Л. Технологія безглютенових хлібобулочних виробів з 

використанням колагенвмісних білків та трансглютамінази : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.01 "Технологія хлібопек. 
продуктів, кондит. виробів та харч. концентратів" / Лобачова Надія Леонідівна ; 
Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2015. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 120 пр. — [2015-2066 А] УДК 664.644.4 

3435. Слободнюк Р. Є. Технологія десертної продукції на основі механічно 
модифікованого кукурудзяного крохмалю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Слободнюк Руслан 
Євгенійович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, [Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі]. 
— Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2014-
5860 А] УДК 664.68:664.25 

3436. Соколовська І. О. Раціональне використання пектину і альгінату натрію 
в технології білкових кремів зниженої цукромісткості : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.01 "Технологія хлібопек. продуктів, 
кондит. виробів та харч. концентратів" / Соколовська Ірина Олександрівна ; Нац. ун-т 
харч. технологій. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(18 назв). — 130 пр. — [2015-2013 А] УДК 664.685.6 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь кандидата 

3437. Маєвська Т. М. Удосконалення технології промитого фаршу з прісно-
водної риби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Маєвська 
Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Нац. ун-т біоресурсів і при-
родокористування України Каб. Міністрів України]. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—20 (27 назв). — 100 пр. — [2014-6308 А] УДК 664.951 

3438. Тарасенко В. Г. Технологічно-конструктивне обґрунтування процесу 
підморожування кабачків і гарбузів при підготовці до довготривалого зберігання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси 
та обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Тарасенко Віра Григорівна ; 
М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Таврійс. 
держ. агротехнол. ун-т]. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(24 назви). — 100 пр. — [2015-0077 А] УДК 664.84.037:635.62 

666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість  

в'яжучих. Цемент і бетон 

666.1/.29 Скляна промисловість. Емалі. Глазурі 

На ступінь доктора 

3439. Зайчук О. В. Фізико-хімічні основи технології керамічних пігментів на 
базі шлаків чорної металургії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Зайчук Олександр 
Вікторович ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2015. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (39 назв). — 100 пр. — [2015-1373 А] 

 УДК 666.291 
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666.9 Промисловість в'яжучих. Бетонні та залізобетонні вироби 

На ступінь кандидата 

3440. Ворожбіян Р. М. Глиноземистий цемент на основі нікельвмісних від-

ходів хімічної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Ворожбіян Роман 

Михайлович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1325 А] 

 УДК 666.946:661.874 

3441. Кабусь О. В. Розробка температурно-часового моніторингу впливу 

добавок на тверднення цементних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Кабусь Олексій 

Васильович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2014. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2014-6029 А]

 УДК 666.972.16 

667 Лакофарбова промисловість 

На ступінь кандидата 

3442. Тихомирова Т. С. Розробка та дослідження тришарових покрить з полі-

мерних матеріалів для антикорозійного захисту зовнішньої поверхні магістральних 

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

спец. 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. матеріалів" / Тихомирова Тетяна 

Сергіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т"]. — Луганськ, 2014. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 

(31 назва). — 100 пр. — [2014-5892 А] УДК 667.6 

669 Металургія 

669.01/.09 Металургія загалом. Металознавство.  

Металургійні процеси 

На ступінь кандидата 

3443. Гуляєва Т. В. Визначення раціонального легування та режимів спікання 

економно-легованих швидко охолоджених сплавів Nd-Fe-B-Ti-C-Cu для підвищення 

магнітних характеристик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.16.01 "Металознавство та терміч. оброб. металів" / Гуляєва Тетяна 

Василівна ; Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (19 назв). — 100 пр. — [2015-1205 А] 

 УДК 669.017 

3444. Іванцов С. В. Вплив параметрів структури на кінетику руйнування 

мікролегованих будівельних сталей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Іванцов Сергій Вікторович ; Держ. 

ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 2015. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-

1271 А] УДК 669.017:69 

3445. Циганенко Н. І. Вплив легування на структуру та властивості евтектич-

них та доевтектичних титан-боридних і титан-силіцидо-боридних сплавів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознавство та 

терміч. оброб. металів" / Циганенко Наталія Іванівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
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політехн. ін-т", [Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України]. 

— Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (27 назв). — 100 пр. — [2015-

0636 А] УДК 669.017 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь кандидата 

3446. Євсєєва Н. О. Підвищення механічних та експлуатаційних властивостей 

хромонікельмарганцевої сталі спеціального призначення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Євсєєва 

Наталія Олексіївна ; Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1103 А] УДК 669.15.018.2 

3447. Присяжнюк П. М. Закономірності формування структури та власти-

востей карбідосталей на основі сталі Гадфільда : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Присяжнюк Павло 

Миколайович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля, [Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2014-6498 А] УДК 669.18.017 

3448. Пройдак А. Ю. Наукове обґрунтування, дослідження і розробка електро-

металургійного процесу одержання ферофосфору і мідно-фосфористої лігатури з 

вітчизняного фосфориту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Пройдак Андрій 

Юрійович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2015. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1857 А] 

 УДК 669.15'779-198 

3449. Самойленко Т. В. Удосконалення технології нагріву та конструкції 

доменних повітронагрівачів з метою підвищення температури дуття та зменшення 

питомої витрати коксу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Самойленко 

Тетяна Вікторівна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2015. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2015-2008 А] 

 УДК 669.162.231.04 

3450. Татарко Ю. В. Підвищення стабільності механічних властивостей за-

лізовуглецевих сплавів для виготовлення залізничних коліс на основі визначених 

закономірностей структуроутворення шляхом модифікування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознавство та терміч. 

оброб. металів" / Татарко Юлія Володимирівна ; Ін-т чор. металургії ім. З. І. Некра-

сова НАН України, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Дніпро-

петровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2015-0739 А] УДК 669.14.017.16:621.771.294 

3451. Тишкевич Д. Г. Формування дрібнозернистої структури і підвищення 

властивостей середньовуглецевих сталей шляхом інтенсивної пластичної деформа-

ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 

"Матеріалознавство" / Тишкевич Дмитро Геннадійович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. 

держ. акад. буд-ва та архітектури", [Нац. металург. акад. України]. — Дніпро-

петровськ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — [2015-

1470 А] УДК 669.14.018-135 

3452. Хлєстова О. А. Підвищення ефективності транспортно-технологічної 

схеми доменного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : спец. 05.22.12 "Пром. трансп." / Хлєстова Ольга Анатоліївна ; Дніпропетров. 

нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, [Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т"]. 

— Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (28 назв). — 100 пр. — 

[2015-1749 А] УДК 669.16.013-9 

669.2/.8 Кольорова металургія. Кольорові метали та їхні сплави 

На ступінь кандидата 

3453. Проскурняк Р. В. Розроблення способів карбонітрування титанових 

сплавів для підвищення корозійної тривкості : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Проскурняк Роман 

Васильович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-0495 А] 

 УДК 669.295.055.018.8.095 

3454. Рацька Н. Б. Підвищення зносостійкості сплаву системи Nb-Ti термо-

дифузійним оксидуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Рацька Надія Богданівна ; НАН Ук-

раїни, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2015-0496 А] 

 УДК 669.293.055:669.295].056.91 

3455. Скребцов А. А. Підвищення механічних і службових властивостей 

спечених титанових сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Скребцов Андрій Андрійович ; Запоріз. 

нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-0072 А] УДК 669.295.055 

3456. Федорчук В. Є. Технологічна міцність зварних з'єднань алюмінієвих 

сплавів системи Al-Zn-Mg-Cu, легованих скандієм : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Федорчук Віктор 

Євгенович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — Київ, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 130 пр. — [2015-0144 А] 

 УДК 669.71.055.018:621.791.75 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі промисловості  

та ремесла, що виробляють готову продукцію 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь кандидата 

3457. Ващенко Ю. О. Удосконалення методів дослідження властивостей та 

вибору матеріалів для швейних виробів для дітей, хворих на дитячий церебральний 

параліч : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 

"Матеріалознавство" / Ващенко Юлія Олексіївна ; Київ. нац. ун-т технологій та 

дизайну. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 

100 пр. — [2015-1249 А] УДК 677.017.87:687.13:616.831-009.11 

3458. Демішонкова С. А. Розробка методів оцінювання фізико-механічних 

властивостей матеріалів легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Демішонкова 

Світлана Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2015. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — 100 пр. — [2015-1259 А] 

 УДК 677.017 



   

 
325 

3459. Єрмоленко І. В. Розробка технології виготовлення основов'язаного 
трикотажу з чарунками гексагональної форми : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і 
трикотаж. виробів" / Єрмоленко Інна В'ячеславівна ; Київ. нац. ун-т технологій та 
дизайну. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. 
— [2015-1265 А] УДК 677.026 

3460. Слепчук І. Розробка композиційного складу для вогнезахисного оброб-
лення текстильних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. виробів" / 
Слепчук Інна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2014. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 1 20 пр. — [2014-5856 А] УДК 677.027.625.16 

3461. Трофімова О. В. Розробка методології оцінки структури волокнистих 
матеріалів безконтактним методом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Трофімова Ольга Вікторівна ; Київ. 
нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 
(23 назви). — 100 пр. — [2015-1319 А] УДК 677.03.014 

678 Промисловість високомолекулярних речовин.  

Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 

3462. Башта Б. Б. Хімічна модифікація карбоксилвмісних олігоестерів 
епоксидними сполуками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Башта Богдана Богданівна ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2015-1042 А] УДК 678.6.02 

3463. Браїло М. В. Розроблення епоксикомпозитів з комплексом дисперсних і 
поліамідного наповнювачів для деталей вузлів тертя : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Браїло Микола 
Володимирович ; Херсон. держ. мор. акад. — Херсон, 2015. — 24, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (23 назви). — 120 пр. — [2015-0291 А] 

 УДК 678.686.017 
3464. Булах В. Ю. Розробка технології одержання та властивості термо-

пластичного крохмалю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. матеріалів" / Булах Вікторія 
Юріївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 21—22 (14 назв). — 100 пр. — [2015-0890 А] УДК 678.552.073 

3465. Грекова А. В. Особливості ініціювання полімеризації вінілових 
мономерів третинними гідропероксидами в присутності хелатів 3d-металів з S(S) та 
O(O)-вмісними органічними лігандами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Грекова Алла 
Василівна ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук, [Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). 
— 100 пр. — [2015-1203 А] УДК 678.7 

3466. Клименко А. В. Технологія отримання композиційних покриттів на 
основі фенілону для виробів триботехнічного призначення : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. і 
композиц. матеріалів" / Клименко Антон Володимирович ; ДВНЗ "Укр. держ. хім.-
технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2015-1417 А] УДК 678.66:620.179.4 
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3467. Потворова Н. В. Функціоналізовані поліакрилонітрильні композитні 

мембрани : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 

"Хімія високомолекуляр. сполук" / Потворова Надія Віталіївна ; НАН України, Ін-т 

хімії високомолекуляр. сполук, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2015. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-0494 А] 

 УДК 678.745.3 

3468. Руденчик Т. В. Синтез і дослідження нових біологічно активних фума-

ратвмісних епоксиполіуретанових композиційних матеріалів, що містять фероцен : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія 

високомолекуляр. сполук" / Руденчик Тетяна Володимирівна ; НАН України, Ін-т 

хімії високомолекуляр. сполук. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-1217 А] УДК 678.664:678.686.046 

3469. Скирденко В. О. Вплив на механічні, теплофізичні та антикорозійні 

властивості епоксикомпозитів високочастотного імпульсного магнітного оброблен-

ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 

"Матеріалознавство" / Скирденко Вадим Олегович ; Херсон. держ. мор. акад. — 

Херсон, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (26 назв). — 120 пр. — [2015-

0389 А] УДК 678.686.026-1 

3470. Чулєєв В. Л. Регулювання технологічних і експлуатаційних власти-

востей полівінілхлоридних композицій для ізоляції кабельної продукції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.06 "Технологія полімер. і 

композиц. матеріалів" / Чулєєв Володимир Леонідович ; Київ. нац. ун-т технологій та 

дизайну. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-1035 А] УДК 678.743.2.01 

681.12/.18 Промислові лічильники. Торговельні автомати.  

Сортувальні та шліфувальні машини 

На ступінь доктора 

3471. Матіко Ф. Д. Методологічні засади визначення об'єму втрат природного 

газу та мінімізації його дисбалансів в системах транспортування та розподілу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.11.01 "Прилади та 

методи вимірювання мех. величин" / Матіко Федір Дмитрович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2015. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 

(57 назв). — 100 пр. — [2015-0690 А] УДК 681.121 

На ступінь кандидата 

3472. Роман В. І. Підвищення точності ультразвукових витратомірів в умовах 

спотворень структури потоку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. величин" / Роман 

Віталій Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2015-0716 А] УДК 681.121 

681.2 Приладобудування загалом. Вимірювальна техніка та її 

виробництво. Ваги 

На ступінь кандидата 

3473. Білокінь С. О. Підвищення точності діагностування рельєфу та меха-

нічних характеристик нанорозмірних структур у приладобудуванні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю 
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та визначення складу речовин" / Білокінь Світлана Олександрівна ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т", [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Київ, 2014. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (36 назв). — 100 пр. — [2014-6407 А] 

 УДК 681.2 

3474. Граняк В. Ф. Високочастотні методи та засоби вимірювального конт-

ролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та 

визначення складу речовин" / Граняк Валерій Федорович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — 

Вінниця, 2014. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (29 назв). — 100 пр. — 

[2014-6422 А] УДК 681.2 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування  

і регулювання. Високі технології. Смарт-технології 

На ступінь доктора 

3475. Любимова Н. О. Контроль багатокомпонентного забруднення навколиш-

нього середовища відходами енергетичних та енергоємних підприємств : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи 

контролю та визначення складу речовин" / Любимова Ніна Олександрівна ; Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—34 (46 назв). — 100 пр. — [2015-0782 А] УДК 681.5:504.5:621.3 

3476. Пігнастий О. М. Статистична теорія систем управління виробничими 

поточними лініями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.13.03 "Системи та процеси керування" / Пігнастий Олег Михайлович ; Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 25—34 (79 назв). — 120 пр. — [2014-6461 А] УДК 681.51 

3477. Рудакова Г. В. Моделі та методи керування організаційно-технічними 

системами в критичних режимах функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 

Рудакова Ганна Володимирівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2015. — 47 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 38—44 (45 назв). — 100 пр. — [2015-0819 А] 

 УДК 681.5:517.87 

3478. Шевчук Д. О. Системні методи автоматизації процесів реконфігурації 

керування повітряними кораблями в особливих ситуаціях у польоті : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів 

керування" / Шевчук Дмитро Олегович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", 

[Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2015. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—40 (75 назв). 

— 100 пр. — [2015-0755 А] УДК 681.5:629.735.073 

На ступінь кандидата 

3479. Зубова К. М. Моделі і системи керування конвертерної плавки за енерго-

зберігаючою технологією з застосуванням регуляторів нечіткої логіки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів 

керування" / Зубова Катерина Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т". — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19 (24 назви). — 

100 пр. — [2015-0671 А] УДК 681.515:669.184 

3480. Корнієнко Ю. В. Математичне моделювання та аналіз плоско-просторо-

вих конструкційних елементів в САПР : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Корнієнко 
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Юлія Володимирівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-0252 А] 

 УДК 681.5:004.896:519.876.5 

3481. Настенко А. О. Методи оцінки стійкості блокових симетричних шифрів 

на основі показників випадковості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Настенко Андрій 

Олександрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2015. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-1125 А] УДК 681.5.03 

3482. Самер Абдель-Хамід Лага. Синтез системи мікроконтролерного ке-

рування процесом травлення смугової сталі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Самер 

Абдель-Хамід Лага ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2014. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-6110 А] 

 УДК 681.5:621.771 

3483. Татарченко М. О. Синтез анізотропійних регуляторів багатомасових 

електромеханічних систем із параметричною невизначеністю : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів 

керування" / Татарченко Максим Олегович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 

— Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2015-

1152 А] УДК 681.513.685 

3484. Тимошенко Н. А. Автоматизація керування процесом стабілізації верто-

льота на режимі висіння над точковим об'єктом у складних погодних умовах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Авто-

матизація процесів керування" / Тимошенко Наталія Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1674 А] 

 УДК 681.51:629.735.45 

3485. Филипчук Л. В. Автоматизація процесу регулювання параметрів pH та 

Eh при очищенні багатокомпонентних металовмісних стічних вод : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів 

керування" / Филипчук Леонід Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. ун-т 

вод. госп-ва та природокористування]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2015-2026 А] УДК 681.54:628.34 

681.6 Розмножувальні та друкарські машини і обладнання 

На ступінь кандидата 

3486. Гриценко Д. С. Удосконалення транспортувальних пристроїв тампо-

друкарських машин із застосуванням кулачкових механізмів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. 

вир-ва" / Гриценко Дмитро Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 

— Київ, 2015. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (26 назв). — 100 пр. — [2015-

1170 А] УДК 681.625 

681.7 Оптична апаратура та прилади 

На ступінь кандидата 

3487. Багачук Д. Г. Компенсація поляризаційної модової дисперсії на основі 

одномодового оптичного волокна з анізотропними властивостями : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.20 "Оптоелектрон. системи" / 
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Багачук Денис Геннадійович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 

2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 120 пр. — [2015-0242 А]

 УДК 681.7.068 

685 Виробництво шорно-сідельних та інших виробів зі шкіри. Взуттєве 

виробництво. Виробництво туристичного та спортивного інвентарю 

На ступінь кандидата 

3488. Медвідь О. Г. Удосконалення технології виготовлення спеціального 

взуття з використанням матеріалів, модифікованих струмами надвисокої частоти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.18 "Технологія 

взуття, шкір. виробів і хутра" / Медвідь Олеся Григорівна ; Київ. нац. ун-т технологій 

та дизайну. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 

100 пр. — [2015-1447 А] УДК 685.34.02:[675.017:621.3.023 

686 Брошурувально-палітурне виробництво. Виробництво  

дзеркал. Канцелярське приладдя 

На ступінь кандидата 

3489. Бегень П. І. Розроблення машинної технології та засобів фальцювання 

картонних розгорток у малотиражному виробництві паковань : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.01 "Машини і процеси полігр. 

вир-ва" / Бегень Петро Ігорович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2015. — 24 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 20—22 (27 назв). — 100 пр. — [2015-0644 А] 

 УДК 686.1.053:621.798 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь кандидата 

3490. Нечепуренко Д. С. Формування та обґрунтування організаційно-техно-

логічних рішень енергоефективної комплексної реконструкції житлової забудови : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Техно-

логія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Нечепуренко Дар'я Сергіївна ; Держ. ВНЗ 

"Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-0216 А]

 УДК 69.059.7:728 

3491. Тугай Я. Б. Технологія демонтажу крупнопанельних житлових будівель 

перших масових серій при реконструкції щільної міської забудови : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та 

цивіл. буд-ва" / Тугай Ярослав Богданович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — 

Київ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 

100 пр. — [2014-6137 А] УДК 69.056.53.059.62 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь доктора 

3492. Цапко Ю. В. Концептуальні основи та технологічні методи запобігання 

прогресуючого руйнування целюлозовмісних матеріалів : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Цапко 

Юрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (48 назв). — 100 пр. — [2015-1028 А] 
 УДК 691.14:699.8 

На ступінь кандидата 

3493. Бабенко М. М. Енергоефективні малоповерхові будівлі з використанням 
матеріалів органічного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Бабенко Марина 
Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — 
Дніпропетровськ, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 
(22 назви). — Примірник деф.: відсутні с. 1—2, 23—24. — 120 пр. — [2015-0002 А]
 УДК 691.1.032.21 

3494. Вєтох О. М. Управління властивостями пінобетону з урахуванням про-
цесів активації і самоорганізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Вєтох Олександр Михайлович ; 
Одес. держ. акад. буд-ва і архітектури. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1250 А] УДК 691.327.333 

3495. Ластівка О. В. Модифіковані бетони на основі лужного шлакопортланд-
цементу для монолітного будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Ластівка Олесь Васильович ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2015-0928 А] УДК 691.333 

3496. Щербак А. С. Модифіковані теплоізоляційні матеріали на основі піно-
скла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. 
матеріали та вироби" / Щербак Андрій Святославович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. 
держ. акад. буд-ва та архітектури", [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. 
В. Лазаряна]. — Дніпропетровськ, 2015. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2015-0157 А] УДК 691:666.189.3 

692 Конструктивні частини та елементи споруд 

На ступінь кандидата 

3497. Любченко М. А. Підвищення міцності та довговічності захисно-деко-
ративних полімерних покриттів шляхом модифікації метилметакрилатом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та 
вироби" / Любченко Марія Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, 
[Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2015. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2015-0620 А]
 УДК 692.232.4+692.41].034.92 

3498. Мазур В. О. Вибір методу ремонту покрівель промислових будівель : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Техно-
логія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Мазур Вікторія Олександрівна ; Харків. нац. 
ун-т буд-ва та архітектури, [Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури]. — Харків, 2015. 
— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2015-0211 А] 

 УДК 692.415.059.25 

696/697 Інженерне обладнання будівель 

На ступінь кандидата 

3499. Дзерин О. І. Підвищення ефективності системи комбінованого опалення 

приміщень тваринницьких комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / 

Дзерин Олександра Іванівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. ун-т "Львів. 

політехніка"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

110 пр. — [2015-0610 А] УДК 697.244.7:631.223 

3500. Музичак А. З. Математичні моделі й алгоритми аналізу та удоскона-

лення режимів систем централізованого теплопостачання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енерг. системи та комплекси" / 

Музичак Андрій Зіновійович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики, [Нац. ун-т 

"Львів. політехніка"]. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2014-6311 А] УДК 697.33/.34 

3501. Сухолова І. Є. Повітророзподіл закрученими і настильними струминами 

у змінному режимі у виробничому приміщенні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазо-

постачання" / Сухолова Ірина Євгенівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. 

ун-т "Львів. політехніка"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(11 назв). — 110 пр. — [2015-0635 А] УДК 697.92 

3502. Чернокрилюк В. В. Підвищення ефективності роботи теплогенераторів 

малої потужності на різних видах палива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / 

Чернокрилюк Володимир Васильович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — 

Харків, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-

1077 А] УДК 697.34 

699.8 Заходи із захисту будівель і споруд. Протиаварійні заходи 

На ступінь кандидата 

3503. Словінський В. К. Удосконалення методу випробувань на вогне-

стійкість залізобетонних колон : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Словінський Віталій Казимирович ; Держ. 

служба України з надзвичайн. ситуацій, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля. 

— Черкаси, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2014-

5862 А] УДК 699.812:624.012.3 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.09 Теорія та філософія мистецтва, методи, періоди,  

стилі, способи представлення (зображення) 

На ступінь доктора 

3504. Опанасюк О. П. Інтенціональність у просторі культури: засади, принципи, 

функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознавства : 

спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Опанасюк Олександр Петрович ; М-во 

культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2014. — 

31 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—27 (35 назв). — 100 пр. — [2014-6190 А] 

 УДК 7.01:316.7-027.543 

На ступінь кандидата 

3505. Ґерлах К. Ю. Феномен міжмодальної синестезії у невербальних мис-

тецтвах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 
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26.00.01 "Теорія та історія культури" / Ґерлах Катерина Юріївна ; ДВНЗ "Прикарпат. 

нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2015-0846 А] 

 УДК 7.011 

3506. Левко В. І. Концерт як чинник культурно-мистецького життя України 

ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-

тецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Левко Вероніка 

Іванівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — 

Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2015-1571 А] 

 УДК 7.091(477)"19/20" 

3507. Мельник У. В. Художній аспект оновлення міського історичного сере-

довища Івано-Франківщини кінця ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / Мельник Уляна Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(13 назв). — [2015-0691 А] 

 УДК 7.025.4:711.4.012](477.86)"199/201" 

3508. Москвічова Ю. О. Соціокультурна динаміка розвитку Вінниччини 

періоду незалежності України (1991—2014 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 

Москвічова Юлія Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника". — Івано-Франківськ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 

100 пр. — [2015-1572 А] 

 УДК 7.011(477.44)"1991/2014" 

3509. Сичова О. В. Мистецькі фестивалі в соціокультурному просторі малих і 

середніх міст сучасної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Сичова Олена 

Віталіївна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — 

Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1586 А] 

 УДК 7.079(477-21) 

3510. Стребкова І. В. Мистецьке життя Вижниччини другої половини ХХ — 

початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Стребкова Ірина Веніа-

мінівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-

Франківськ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2015-1589 А] 

 УДК 7(477.85)"19/20" 

3511. Сухорукова Л. А. Засоби художньої виразності в мультимедійному 

дизайні : (на прикладі муз. кліпу з елементами 3D-анімації) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Сухорукова 

Людмила Андріївна ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків, 2015. — 

20 с. : схеми. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1796 А] 

 УДК 7.012:004.032.6 

3512. Чернецька С. Ю. Фестивалі фольклору в соціокультурних процесах 

України кінця ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Чернецька 

Світлана Юріївна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і 

мистецтв. — Київ, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2015-

0270 А] УДК 7.079:39](477)"199/201" 
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71 Планування у межах адміністративно-територіальних  

одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях.  

Ландшафти, парки. Сади 

На ступінь кандидата 

3513. Айлікова Г. В. Методологічні основи планування території регіонів 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.20 

"Містобудування та територ. планування" / Айлікова Ганна Вітольдівна ; Київ. нац. 

ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(12 назв). — 150 пр. — [2015-1961 А] УДК 711.2(477) 

3514. Корнєва О. В. Методи обґрунтування реконструкції історичних комп-

лексів : (на прикладі Закарпат. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.23.20 "Містобудування та територ. планування" / Корнєва 

Олена Валеріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 26 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 24—25. — 120 пр. — [2015-1973 А] 

 УДК 711.4:719](477.87) 

3515. Омшанська А. Г. Науково-методичні засади формування житлово-рек-

реаційних комплексів в приморських населених пунктах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.04 "Містобудування та ландшафт. 

архітектура" / Омшанська Анна Георгіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — 

Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 140 пр. — [2015-

0942 А] УДК 711.455(210.5) 

3516. Сисоєва В. В. Архітектурний ландшафт в композиції міського середо-

вища : (візуал. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : 

[спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Сисоєва 

Валентина Володимирівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, [Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 

(7 назв) та в підрядк. прим. — 130 пр. — [2014-5850 А] УДК 712.3:711.4 

72 Архітектура 

На ступінь доктора 

3517. Василенко О. Б. Методологічні основи формування комплексу світлових 

засобів в архітектурі житлових і громадських будівель : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра архітектури : спец. 18.00.02 "Архітектура будівель та споруд" / 

Василенко Олександр Борисович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. 

— 43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (51 назва). — 100 пр. — [2015-0891 А] 

 УДК 725+728]:628.9.06 

3518. Товбич В. В. Методологічні основи формування і розвитку архітектурної 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра архітектури : [спец.] 

18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Товбич Валерій 

Васильович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2014. — 39 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 24—32 (88 назв). — 100 пр. — [2014-5897 А] 

 УДК 72.01:005 

3519. Третяк Ю. В. Типологічні основи формування архітектурного середо-

вища пенітенціарних комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

архітектури : [спец.] 18.00.02 "Архітектура будівель та споруд" / Третяк Юлія Вік-

торівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 31—33 (31 назва). — 100 пр. — [2015-0956 А] УДК 725.1:012:343.82 
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На ступінь кандидата 

3520. Бондаренко Б. К. Дизайн предметно-просторового середовища авто-

центрів як носіїв ідентичності корпоративних брендів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Бондаренко Богдан 

Костянтинович ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків, 2015. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1766 А] 

 УДК 725.21.012:629.3]:659.126 

3521. Горіна А. О. Принципи архітектурно-планувальної організації іподром-

них комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 

18.00.02 "Архітектура будівель та споруд" / Горіна Анна Олександрівна ; Київ. нац. 

ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). 

— 100 пр. — [2015-0770 А] УДК 725.826 

3522. Ліпуга Р. М. Стилістичні особливості архітектури православних храмів 

Південно-Східної України XVIII — поч. ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація 

пам'яток архітектури" / Ліпуга Раїса Миколаївна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та 

архітектури, [Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури]. — Харків, 2014. — 24 с. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 125 пр. — [2014-6440 А] 

 УДК 726.013:27-523.4](477-18)"17/20" 

3523. Мохаммад Садегі Фархондех. Ерго-дизайнерські принципи гуманізації 

архітектурного середовища залізничних вокзальних комплексів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, 

реставрація пам'яток архітектури" / Мохаммад Садегі Фархондех ; Харків. нац. ун-т 

буд-ва та архітектури, [Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — 

Харків, 2014. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2014-6071 А] 

 УДК 72.01 

3524. Радіонов Т. В. Методика реконструкції типової забудови міст Донбасу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія 

архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Радіонов Тимур Валерійович ; 

Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, [Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури]. — 

Харків, 2014. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 125 пр. — [2014-

6464 А] УДК 725:711.168](477.6-21) 

3525. Студницький Р. О. Синтез мистецтв у сакральній архітектурі Східної 

Галичини кінця ХІХ — першої третини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.06 "Декор. і приклад. мистецтво" / 

Студницький Ростислав Олегович ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2014. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2014-5881 А] 

 УДК 72.046.3(477.83/.86)"189/194" 

73 Пластичні мистецтва 

На ступінь кандидата 

3526. Гончаренко А. О. Трансформації розвитку української скульптури : 

(в контексті культур.-мистец. процесів 1990-х—2000-х рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / Гончаренко Анастасія Олексіївна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника", [Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв]. — Івано-

Франківськ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (12 назв). — 100 пр. — [2015-

1895 А] УДК 730.03(477)"199/200" 
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3527. Хижинський В. В. Професійна кераміка в мистецтві другої половини 
ХХ ст.: педагогічний і творчий досвід шкіл Львова та Вроцлава : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.06 "Декор. і приклад. 
мистецтво" / Хижинський Володимир Вікторович ; Львів. нац. акад. мистецтв. — 
Львів, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2014-5918 А] 

 УДК 738.036((477.83-25)+(438.37))"195/199" 

745/749 Художні промисли. Декоративно-прикладне  

мистецтво. Дизайн 

На ступінь кандидата 

3528. Мойсюк О. С. Народне художнє ткацтво Житомирського Полісся та ін-
терпретація його традицій у виробничих і освітніх процесах ХХ — початку ХХІ сто-
літь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Мойсюк Ольга Сергіївна ; НАН України, Ін-т 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2014. 
— 23 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2015-0863 А] 

 УДК 746.1.011.26(477.42)"19/20" 
3529. Стеф'юк Р. Г. Художнє різьблення в облаштуванні інтер'єру дерев'яних 

церков Гуцульщини XVII — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.06 "Декор. і приклад. мистецтво" / 
Стеф'юк Роман Григорович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте-
фаника". — Івано-Франківськ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв). — 
100 пр. — [2015-0720 А] УДК 745.51:726:27-523.42](477.85/.87)"16/20" 

75/76 Живопис. Графічні види мистецтва. Естамп. Графіка 

На ступінь кандидата 

3530. Комарницький А. С. Образ Богородиці і художня культура Київської 
Русі : (становлення нац. особливостей) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Комарницький 
Андрій Степанович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — 
Івано-Франківськ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2014-
6351 А] УДК 75.046.3:27-312.47](477)"653" 

3531. Чурсін О. В. Сучасний пленерний рух в Україні в контексті розвитку 
пейзажного живопису : (традиції, тенденції, образно-стильові особливості) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.05 "Образотвор. 
мистецтво" / Чурсін Олександр Вікторович ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. 
— Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-1679 А]
 УДК 75.036.2(477) 

3532. Ярова В. С. Ліногравюра Харкова 1910—1980-х років: ґенеза, еволюція, 
художні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-
знавства : спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Ярова Віра Сергіївна ; Харків. 
держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2015-1759 А] УДК 762.1(477.54)"1910/1980" 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь доктора 

3533. Кіндратюк Б. Д. Дзвонарська культура України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра мистецтвознавства : спец. 26.00.01 "Теорія та історія 
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культури" / Кіндратюк Богдан Дмитрович ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, [Львів. нац. муз. акад. 

ім. М. В. Лисенка]. — Київ, 2014. — 46 с. — Бібліогр.: с. 32—42 (103 назви). — 

100 пр. — [2015-1006 А] УДК 780.8.02:780.633.1](477) 

3534. Лю Бінцян. Музично-історична синхроністичність Китаю і Європи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 

"Теорія та історія культури" / Лю Бінцян ; М-во культури України, Нац. акад. керів. 

кадрів культури і мистецтв, [Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського]. — Київ, 

2015. — 28 с. — Бібліогр.: с. 22—25 (32 назви). — 100 пр. — [2015-0332 А] 

 УДК 78.037.2(510+4)(091) 

На ступінь кандидата 

3535. Богданова І. В. Альфредо Каталані та італійська музична культура 

останньої третини ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Богданова Ірина Вікторівна ; 

М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 

2015. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2015-

1604 А] УДК 78.071.1(092):78.03](450)"18" 

3536. Бояренко Т. В. Інструменталізм арій bel canto в оперній музиці XVIII—

XIX століть в концертному виконавстві з фортепіано : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Бояренко 

Тамара Валентинівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2015. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2015-0008 А] УДК 784.2.035 

3537. Вавренчук І. А. Українська музична сецесія: ґенеза та типологія втілень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. 

мистецтво" / Вавренчук Ірина Андріївна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, 

[Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка М-ва культури України]. — Одеса, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2015-1924 А] 

 УДК 78.036(477) 

3538. Карачевцева І. М. Скрипкові сонати К. Вебера, Ф. Шуберта, Ф. Мен-

дельсона у музично-історичній ситуації 1810—1820 років : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Кара-

чевцева Інна Михайлівна ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — 

Харків, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв) та в підрядк. прим. — 130 пр. — 

[2015-1105 А] УДК 780.8.082.2:780.614.331](430+436)"1810/1820" 

3539. Коломиєць О. І. Стильова школа ґхарана Кірана в професійній музичній 

культурі усної традиції Північної Індії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Коломиєць Ольга Ігорівна ; М-во 

культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, [Львів. нац. муз. 

акад. ім. М. В. Лисенка]. — Київ, 2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. 

— [2014-6042 А] УДК 78.03(540) 

3540. Корнєв А. Ю. Героїка Хмельниччини як культурна і мистецька па-

радигма XVII—ХІХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Корнєв Андрій 

Юрійович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-

Франківськ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (15 назв). — 100 пр. — [2015-

0037 А] УДК 784.4+73].035(477.43) 

3541. Коробка Т. С. Комунікаційні аспекти хорового виконавства : (на при-

кладі діяльності Акад. хору ім. П. Майбороди Нац. радіокомпанії України) : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. 

мистецтво" / Коробка Тетяна Сергіївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. 

України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 

— 100 пр. — [2015-1699 А] УДК 784.1.02(477) 

3542. Кравченко А. І. Камерно-інструментальне мистецтво Одеси в культур-

ному просторі України кінця ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / Кравченко Анастасія Ігорівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. 

кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (23 назви). 

— 100 пр. — [2014-6257 А] УДК 785.7.087(477.74)"19/20" 

3543. Кутасевич А. В. Стильова диференціація духовно-музичних спадщин 

Степана Дегтярьова та Артема Веделя: питання авторства творів суперечливої 

атрибуції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Кутасевич Андрій Валентинович ; М-во культури 

України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2015. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2015-0206 А] УДК 783.071.1(477)(092) 

3544. Лу Гелін. Фортепіанний стиль С. В. Рахманінова як предмет вико-

навського розуміння: до проблеми музичного мислення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Лу Гелін ; 

Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової [М-ва культури України]. — Одеса, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2015-

1976 А] УДК 785.071.1:780.616.432](47+57)(092) 

3545. Лю Лянь. Музично-теоретичні дисципліни в системі професійної підго-

товки музикантів у Китаї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Лю Лянь ; М-во культури України, 

Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків, 2015. — 17 с. : схема. 

— Бібліогр.: с. 14 (10 назв). — 130 пр. — [2015-1066 А] УДК 78.071.5(510) 

3546. Палаженко О. П. Методика формування виконавських умінь підлітків у 

процесі навчання гри на духових інструментах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / 

Палаженко Олег Петрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-0060 А] 

 УДК 781.2:780.64.09 

3547. Пухлянко М. Є. Конкурс музикантів-виконавців як феномен сучасного 

культурного простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Пухлянко Марія Євгенівна ; 

М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 

2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2014-6316 А] 

 УДК 78.071.2.092:008 

3548. Свірідова С. В. Творчість О. Зноско-Боровського у контексті стильових 

тенденцій української музики ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Свірідова Світлана 

Вікторівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. 

— Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2015-0823 А] 

 УДК 785.071.1(477)"19"(092) 

3549. Сєрова О. Ю. Парадигма мінімалізму у просторово-часових вимірах 

музичної культури постмодерну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Сєрова Олена 
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Юріївна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — 

Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2014-6222 А] 

 УДК 78.038.6 

3550. Сікорська А. В. Інтелектуальні музичні співтовариства у контексті 

культури Чернігівщини першої половини ХІХ століття : (на прикладі муз. творчості 

братів Лизогубів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Сікорська Анастасія Василівна ; Одес. нац. муз. 

акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 

100 пр. — [2015-1462 А] УДК 78.07(477.51)"18"(092) 

3551. Ставиченко А. В. Останні опери Ріхарда Штрауса : (до проблеми типо-

логії пізніх етапів у мистецтві) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Ставиченко Анна Валеріївна ; 

М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 

2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 ( 7 назв). — 120 пр. — [2014-5867 А] 

 УДК 782.1(430)(092) 

3552. Утіна А. М. Камерно-інструментальна творчість донецьких компо-

зиторів: жанрово-стильові тенденції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Утіна Анна Миколаївна ; М-во 

культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2014-6140 А] 

 УДК 785.03.082.4(477.62) 

3553. Хуан Цзечуань. Соната як жанрова форма та сонатність як принцип 

музичної композиції в світлі діалогічного музикознавчого методу : (на матеріалі 

фортепіан. музики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Хуан Цзечуань ; Одес. нац. муз. акад. 

ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв) та в 

підрядк. прим. — 120 пр. — [2015-0748 А] 

 УДК 78.082.2.02 

3554. Цзоу Вей. Композиційні та драматургічні функції тембру тромбона в 

оркестровій творчості композиторів ХІХ століття: до проблеми тембрової семіології 

музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Цзоу Вей ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежда-

нової. — Одеса, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 120 пр. — [2015-0148 А]

 УДК 781.22:780.646.2:785.11 

3555. Чжи Інь. Оперний речитатив як музично-мовний феномен в контексті 

історичної традиції європейської опери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Чжи Інь ; Одес. 

держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(5 назв). — 120 пр. — [2015-0752 А] УДК 782.08:784.2](4) 

3556. Чібалашвілі А. О. Концептуальний синтез у сучасній українській худож-

ній культурі : (на матеріалі камер. музики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Чібалашвілі 

Асматі Олександрівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. 

— Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2015-2032 А]

 УДК 785.7.036(477) 

3557. Щербаков Ю. В. Жанровий генезис та стильові модифікації сюїти 

танцювального типу для двоклавірного дуету: виконавський аспект : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 
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Щербаков Юрій Вікторович ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 

2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2015-1520 А] 

 УДК 78.083.1:78.085]:78.089.7 

3558. Юрченко О. П. Жанрово-стильові засади професійного цимбального 

мистецтва України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Юрченко Ольга Петрівна ; М-во 

культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків, 

2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 130 пр. — [2015-1039 А] 

 УДК 780.8.03:780.616.41](477) 

791 Кінематографія. Кіномистецтво. Кінофільми 

На ступінь кандидата 

3559. Жуковін О. В. Мистецтво трюку у контексті видовищної культури : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 

"Теорія та історія культури" / Жуковін Олександр В'ячеславович ; Нац. акад. керів. 

кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (18 назв). 

— 100 пр. — [2015-0727 А] УДК 791.635.02 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Драматичні вистави 

На ступінь доктора 

3560. Солов'яненко А. А. Оперна режисура як феномен української культури 

ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Солов'яненко 

Анатолій Анатолійович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і 

мистецтв. — Київ, 2014. — 31 с. — Бібліогр.: с. 26—28 (23 назви). — 100 пр. — 

[2014-5864 А] УДК 792.54.071.2.027(477)"190/201" 

На ступінь кандидата 

3561. Бучма О. Є. Новітні акторські технології сучасного театру ляльок як 

чинник трансформаційних процесів художньої культури : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / Бучма Ольга Євгеніївна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів 

культури і мистецтв. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. 

— [2015-0843 А] УДК 792.97 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь кандидата 

3562. Агапов Д. В. Формування координаційних здібностей юних бейсболістів 

на основі моделювання змагальних умов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / 

Агапов Денис Вікторович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, [Таврійс. нац. 

ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-0761 А] 

 УДК 796.357.2.012.2-053.5 

3563. Андреєва Н. О. Удосконалення техніки виконання вправ з м'ячем на 

етапі попередньої базової підготовки в художній гімнастиці : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 
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"Олімп. і проф. спорт" / Андреєва Наталія Олегівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і 

спорту України. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — 

100 пр. — [2015-0081 А] УДК 796.412.2.012.4 

3564. Андрійчук Ю. М. Оптимізація фізичного стану високорослих підлітків у 

процесі секційних занять волейболом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 

різних груп населення" / Андрійчук Юліана Миколаївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і 

спорту України, [Луц. ін-т розвитку людини Ун-ту "Україна"]. — Київ, 2015. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1962 А] 

 УДК 796.325.015.64-053.6 

3565. Большакова І. В. Періодизація багаторічної підготовки плавців : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

[спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Большакова Ірина Віталіївна ; Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 

(5 назв). — 100 пр. — [2015-0963 А] УДК 797.2.015.367 

3566. Вітос Я. К. Розвиток психомоторики дітей 5—6 років засобами східних 

одноборств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 

спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / 

Вітос Ярослав Казимирович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2015. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2015-1092 А] 

 УДК 796.85:159.922.76 

3567. Голець О. В. Ціннісно-смислова сфера особистості спортсменів та її 

перетворення в процесі багаторічної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Голець Олександра Вікторівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. 

— Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2014-6332 А]

 УДК 796.015.3 

3568. Гордєєва М. В. Техніка рухових дій спортсменок, які спеціалізуються у 

синхронному плаванні на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Гордєєва Марія Володимирівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і 

спорту України. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. 

— [2015-0090 А] УДК 797.217.012.5-055.2 

3569. Гурєєва А. М. Диференційований підхід у дозуванні фізичних наван-

тажень у процесі фізичного виховання студенток різного рухового віку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 

"Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Гурєєва Антоніна 

Михайлівна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту, [Держ. ВНЗ "Запоріз. 

нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2014-6337 А] УДК 796.015.54-057.875 

3570. Демідова О. М. Фізична підготовка танцюристів 15—16 років на етапі 

спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Демідова 

Оксана Миколаївна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(9 назв). — 150 пр. — [2015-0608 А] УДК 796.015:793.3 

3571. Задорожна О. Р. Удосконалення теоретичної підготовки спортсменів на 

етапі попередньої базової підготовки у фехтуванні : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Задорожна Ольга Романівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2015. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2015-0194 А] 

 УДК 796.86.015 

3572. Іванов А. В. Удосконалення техніки поштовху штанги у кваліфікованих 

важкоатлетів на основі варіювання величини обтяження : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Іванов Артем Володимирович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. 

— Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — 

[2015-1970 А] УДК 796.88.015.62 

3573. Калужна О. М. Удосконалення фізичної підготовки спортсменів на етапі 

попередньої базової підготовки у спортивних танцях : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Калужна Ольга Мирославівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, 

[Львів. держ. ун-т фіз. культури]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-0311 А] УДК 796.071.015 

3574. Клюс О. А. Корекція психофізичного стану учнів других класів у процесі 

фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп 

населення" / Клюс Олена Анатоліївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Тернопіл. 

нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-0099 А] УДК 796.011.3:373.3 

3575. Кожедуб Т. Г. Інноваційна технологія теоретичної підготовки у фізич-

ному вихованні учнів середньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 

різних груп населення" / Кожедуб Тетяна Геннадіївна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. 

культури і спорту. — Дніпропетровськ, 2014. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 150 пр. — [2014-6350 А] 

 УДК 796.011.3-057.874 

3576. Кощеєв О. С. Побудова тренувального процесу в передзмагальному 

мезоциклі у висококваліфікованих тхеквондистів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Кощеєв Олександр Сергійович ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і 

спорту. — Дніпропетровськ, 2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (17 назв). — 150 пр. — [2014-6356 А] УДК 796.856.015 

3577. Кривошлик Ю. М. Фізична реабілітація дітей дошкільного та молод-

шого шкільного віку, хворих на церебральний параліч з використанням методу 

послідовного кінезогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Кривошлик Юлія 

Миколаївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — [2015-0807 А] 

 УДК 796.012:616.8-009.11-036.82]-053.4/.5 

3578. Лазаренко М. Г. Формування рухових умінь і навичок старшокласників 

у процесі лижної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лазаренко Микола Гри-

горович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-2004 А] 

 УДК 796.92.012.23-057.874 
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3579. Міщук Д. М. Критерії визначення ігрового амплуа на основі психо-

фізіологічних особливостей волейболістів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / 

Міщук Діана Миколаївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2015. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2015-0862 А] УДК 796.325.012.2 
3580. Муаяд К. М. Маклоуф. Формування елементів техніки гри у волей-

болістів з урахуванням рівня розвитку фізичних якостей на етапі початкової 

підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 

спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Муаяд К. М. Маклоуф ; Дніпро-
петров. держ. ін-т фіз. культури і спорту. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 150 пр. — [2014-6370 А] УДК 796.323.015 

3581. Нападій А. П. Періодизація фізичної підготовки школярів протягом року 

в умовах навчального процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп 

населення" / Нападій Андрій Петрович ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і 

спорту, [Кременец. обл. гуманітар. пед. ін-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Дніпропетровськ, 

2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 150 пр. — 
[2015-0582 А] УДК 796.015-057.874 

3582. Ніколаєнко В. В. Система багаторічної підготовки футболістів до 

досягнення вищої спортивної майстерності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / 

Ніколаєнко Валерій Вадимович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 
2015. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36. — 100 пр. — [2015-0864 А] 

 УДК 796.332.015.367 

3583. Петрушин Д. В. Вдосконалення швидкісно-силових якостей боксерів 

12—13 років в річному циклі підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / 

Петрушин Дмитро Владиславович ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту. 

— Дніпропетровськ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(9 назв). — 150 пр. — [2015-0709 А] УДК 796.83.015-053.5/.6 

3584. Рибак Л. І. Удосконалення стенограмної підготовки ралійних екіпажів 
на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Рибак 

Людмила Іванівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-0817 А] 
 УДК 796.71.093.54.015 

3585. Ромман Хайсам Дж. М. Фізична реабілітація школярів з функціональ-

ними порушеннями зору на постклінічному етапі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / 
Ромман Хайсам Дж. М. ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2015. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2015-2007 А] 

 УДК 796.4.035:617.75-057.874 

3586. Саїнчук О. М. Програмування фізкультурно-оздоровчих занять скан-

динавською ходьбою у фізичному вихованні молодших школярів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 

культура, фіз. виховання різних груп населення" / Саїнчук Ольга Миколаївна ; Нац. 

ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2015-0874 А] УДК 796.421.035-057.874 
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3587. Семенова Н. В. Обґрунтування режиму рухової активності студенток 

15—17 років з різним рівнем соматичного здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 

виховання різних груп населення" / Семенова Наталія Василівна ; Львів. держ. ун-т 

фіз. культури. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2015-0119 А] УДК 796.012.3-055.2-057.875 

3588. Семеряк З. С. Удосконалення техніко-тактичної підготовленості фехту-

вальниць-шпажисток на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Семеряк Зоряна Степанівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. 

— Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-

0237 А] УДК 796.86.015.134/.136 

3589. Скирта О. С. Вдосконалення техніко-тактичної підготовленості кік-

боксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Скирта Олег Сергійович ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 150 пр. — [2015-1198 А] УДК 796.835.015.13 

3590. Собко І. М. Інноваційні технології в тренувальному процесі квалі-

фікованих баскетболісток з вадами слуху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Собко 

Ірина Миколаївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, [Харків. нац. екон. ун-т 

ім. Семена Кузнеця]. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(18 назв). — 100 пр. — [2014-6273 А] УДК 796.323.015-056.263 

3591. Соронович І. М. Оцінка спеціальної витривалості кваліфікованих 

спортсменів у спортивних танцях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Соронович 

Ігор Михайлович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2015-0396 А] 

 УДК 796.015.68:793.3 

3592. Стадник В. В. Диференційований підхід до використання позаакаде-

мічних форм занять у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів 

технічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп 

населення" / Стадник Володимир Володимирович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. 

— Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-

1150 А] УДК 796.011.3-057.875 

3593. Старченко А. Ю. Оптимізація фізкультурної освіти старших дошкільнят 

на основі застосування засобів дитячого фітнесу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 

виховання різних груп населення" / Старченко Анастасія Юріївна ; Дніпропетров. 

держ. ін-т фіз. культури і спорту, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 

— 150 пр. — [2015-1200 А] УДК 796.011.3-053.4:796.412 

3594. Темченко В. О. Спортивно-орієнтоване фізичне виховання у вищих 

навчальних закладах із застосуванням інформаційних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 

культура, фіз. виховання різних груп населення" / Темченко Володимир Олек-
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сандрович ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту, [Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(22 назви). — 150 пр. — [2015-1317 А] УДК 796.011.3-057.875:004.9 

3595. Федак С. С. Фізична підготовка військовослужбовців у період адаптації 

до військово-професійної діяльності в міжнародних операціях : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 

культура, фіз. виховання різних груп населення" / Федак Сергій Сергійович ; Львів. 

держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-0878 А] УДК 796.015:355.237 

3596. Цибульська В. В. Формування мотивації до професійно-прикладної 

фізичної підготовки студентів педагогічних спеціальностей на різних формах 

навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 

спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / 

Цибульська Вікторія Вікторівна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту, 

[Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Дніпропетровськ, 2015. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 150 пр. — [2015-0749 А] 

 УДК 796.07-057.875 

3597. Шаповал Є. Ю. Формування рухових навичок дівчат 11—14 років 

засобами міні-футболу у дитячо-юнацьких спортивних школах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Шаповал Євгенія Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Полтав. 

нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-0512 А] УДК 796.332.012.4-055.25 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь кандидата 

3598. Базилевич Н. В. Дискурс рефлексії політичного лідера в лінгво-

когнітивному ракурсі : (на матеріалі іст.-мемуар. творів В. Черчилля) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Базилевич Наталія Вікторівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-0004 А] 

 УДК 81'42:[32:316.46 

3599. Карат О. В. Діахронічні універсалії в лінгвістиці ХХ ст. : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / 

Карат Олена Василівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського", [Горлів. ін-т інозем. мов, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Одеса, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-0907 А] 

 УДК 81-112"19" 

3600. Ковбанюк М. І. Семантико-синтаксична структура речення з вторинним 

предикатом : (на матеріалі укр. дієприслівника та фр. герундія) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. 

мовознавство" / Ковбанюк Мар'яна Іванівна ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [ДВНЗ "При-

карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Одеса, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-1623 А] 

 УДК 81'367.5-115:[811.161.2+811.133.1]'367.625.4 
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3601. Конкульовський В. В. Кінокомедія як об'єкт перекладу : (на матеріалі 

англомов. скриптів та їх укр., рос. перекладів) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Конкульовський 

Володимир Вікторович ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2015-0321 А] УДК 81'253:791.221.27 

3602. Ладиненко А. П. Лінгво-інтерпретаційні та функціональні особливості 

іншомовних включень у художньому тексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Ладиненко Альбіна 

Павлівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-0808 А] УДК 81'373.45:82 

3603. Линтвар О. М. Лінгвостилістичні засоби вираження ідіостилю В. М. Тек-

керея в оригіналі і перекладі : (на матеріалі тексту роману "Ярмарок суєти" і його 

екранізацій) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.16 "Перекладознавство" / Линтвар Ольга Миколаївна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Нац. авіац. ун-т]. — Одеса, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-0329 А] 

 УДК 81'255:821.111-3.09(092) 

3604. Марусинець М. М. Функції часток у вираженні модальності речення : 

(на матеріалі укр., нім., угор. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Марусинець Маріанна Михайлівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника"]. — Київ, 2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-1433 А] УДК 81'367.635 

3605. Пампура С. Ю. Етимологізація запозичень у різноструктурних мовах: 

лінгвоісторіографічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Пампура Світлана Юріївна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. 

ун-т"]. — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2015-0994 А] УДК 81'373.613-112 

3606. Полякова О. В. Стратегії добору ліпсинк-відповідників в українському 

дубляжі англомовних анімаційних фільмів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Полякова Оксана 

Вікторівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Нац. 

авіац. ун-т]. — Одеса, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-0351 А] УДК 81'255.4:791.228(=111) 

3607. Ситняк Р. М. Діахронна семасіологія: історія і сучасний стан : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мово-

знавство" / Ситняк Роман Миколайович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського", [Горлів. ін-т інозем. мов, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. 

— Одеса, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1016 А]

 УДК 81'37-112 

3608. Слабоуз В. В. Власні назви як об'єкт онімографії у теоретичному та 

прикладному аспектах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Слабоуз Вікторія Василівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. 

ун-т"]. — Одеса, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2015-

1868 А] УДК 81'373.2 
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3609. Стахмич Ю. С. Комп'ютерне моделювання природної мови : (на ма-

теріалі систем програм. забезп. перекладу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Стахмич Юлія Стані-

славівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2015-0428 А] 

 УДК 81-13:004.934 

3610. Столярчук О. В. Молодіжний сленг: функціональний, лексико-семан-

тичний та структурний аспекти : (на матеріалі англ., нім., укр. та рос. мов) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мово-

знавство" / Столярчук Ольга Володимирівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. 

ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Одеса, 2015. 

— 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-1740 А] 

 УДК 81'276.3-053.6 

3611. Шаповал А. С. Лінгвокультурологічна характеристика мовної особис-

тості персонажа художнього твору : (на матеріалі романів П. Бак "Імператриця" та 

П. Загребельного "Роксолана") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Шаповал Анна Сергіївна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2015-1229 А] УДК 81-115:82.09 

811.1/.9 Мови природні та штучні 

811.111 Англійська мова 

На ступінь доктора 

3612. Матузкова О. П. Англійська ідентичність як лінгвокультурний феномен: 

когнітивно-дискурсивний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Матузкова Олена Прокопівна ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2014. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—36 

(34 назви). — 100 пр. — [2014-6183 А] УДК 811.111'42:316.7 

3613. Славова Л. Л. Мовна особистість у сучасному американському та ук-

раїнському політичному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / Славова 

Людмила Леонардівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка]. — Київ, 2015. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (36 назв). — 100 пр. 

— [2015-0718 А] УДК 811.111+811.161.2]'06'42:32 

На ступінь кандидата 

3614. Абрамова Є. Ю. Граматична організація та комунікативна сутність 

компліменту в англомовному художньому діалозі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Абрамова Євгенія 

Юріївна ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-1801 А] 

 УДК 811.111'36:821.111-83.09 

3615. Артеменко Ю. О. Дієслівні індикатори імплікатур в англомовному 

дискурсі: структурно-семантичний та лінгвопрагматичний аспекти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Артеменко 

Юлія Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Кременчуц. нац. ун-т 

ім. Михайла Остроградського]. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-1561 А] УДК 811.111'367.625'42 
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3616. Бровкіна О. В. Стратегії англомовного родинного дискурсу в ситуаціях 

відвертого спілкування, утішання, непорозуміння : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Бровкіна Оксана 

Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Сум. держ. ун-т]. — Харків, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-1088 А] 

 УДК 811.111'373.47'42 

3617. Григораш В. С. Соціолінгвістичні особливості йоркширського діалекту : 

(інструмент.-фонет. дослідж. усного мовлення) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Григораш Вікторія 

Сергіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2014. — 18 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2014-6168 А] 

 УДК 811.111'282.2(410.15) 

3618. Гузерчук О. О. Просодичні засоби реалізації висловлювань підбадьорю-

вання в сучасному англомовному діалогічному дискурсі : (експерим.-фонет. до-

слідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 

"Герман. мови" / Гузерчук Ольга Олегівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-1255 А] 

 УДК 811.111'42 

3619. Давидюк Ю. Б. Ефект ошуканого очікування у семантичній, темпо-

ральній та сюжетній структурі англомовного художнього тексту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Давидюк 

Юлія Борисівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-0092 А] УДК 811.111'42 

3620. Данильченко І. В. Мовна особистість американського журналіста: 

гендерний і віковий аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Данильченко Ірина Валеріївна ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — Одеса, 2014. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 120 пр. — [2014-6171 А] 

 УДК 811.111'276.5:070](73) 

3621. Дельва О. В. Художній образ "маленької людини" у творах О'Генрі та 

Дж. Джойса: лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Дельва Ольга Володимирівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-0021 А] 

 УДК 811.111'42:821.111(73).09 

3622. Заньковська Г. Д. Актуалізація концепту CONFLICT / КОНФЛІКТ в 

англомовному політичному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Заньковська Ганна Дмитрівна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-0535 А] УДК 811.111'42:32 

3623. Золотаренко Т. О. Репрезентація інвективної поведінки мовця в конфлікт-

ному дискурсі : (на матеріалі романів Стівена Кінга) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Золотаренко Тетяна 

Олександрівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-0310 А] УДК 811.111'42 

3624. Колісниченко Т. В. Дієслова-конверсиви у фінансовому та тематично 

маркованому художньому дискурсах англійської мови: семантичний та функціо-

нальний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
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10.02.04 "Герман. мови" / Колісниченко Тетяна Вікторівна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Чернівці, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2015-0474 А] 

 УДК 811.111'367.625'42 

3625. Костроміна О. В. Соціофонетичні особливості австралійського варіанта 

англійської мови : (експерим.-фонет. дослідж. на матеріалі спонтан. мовлення) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Костроміна Ольга Валентинівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — 

Одеса, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-1913 А] 

 УДК 811.111(94)'342.3 

3626. Красницька К. В. Вербалізований концепт СТОРОНИ СВІТУ в англо-

мовній картині світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Красницька Катерина Вікторівна ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-1915 А] УДК 811.111'373 

3627. Кротенко Л. Б. Мовні засоби реалізації категорії зв'язності в американ-

ських та українських постмодерністських художніх текстах (кін. ХХ — поч. ХХІ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. 

мовознавство" / Кротенко Лідія Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-1061 А]

 УДК 811.111(73)+811.161.2]'42"199/200" 

3628. Купчишина Ю. А. Поетика очуднення в англомовних художніх текстах 

ХХ—ХХІ століть: стилістичний та лінгвокогнітивний аспекти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Купчишина Юлія Анатоліївна ; Херсон. держ. ун-т, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Херсон, 2015. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 150 пр. — 

[2015-0041 А] УДК 811.111'42 

3629. Курбатова Т. В. Лінгвальна актуалізація концептосфери ГЕОПОЛІТИКА 

в сучасній англійськомовній картині світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Курбатова Тетяна Володи-

мирівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2015. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1701 А] УДК 811.111'373.4 

3630. Максименко Ю. В. Номінативне поле "інтерес" у сучасному англомов-

ному художньому дискурсі: семантичний та прагматичний аспекти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / 

Максименко Юлія Валеріївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1285 А] 

 УДК 811.111'42:821.111 

3631. Мосієвич Л. В. Лінгвокогнітивні і соціофункціональні параметри у 

сучасній англійській мові : (на матеріалі британ. фемініст. прози) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Мосієвич 

Лариса Василівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-1710 А] УДК 811.111'27 

3632. Мунтян Л. В. Актуалізація концепту GLOBALISATION в науковому та 

мас-медійному дискурсах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Мунтян Любов Вікторівна ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-0487 А] УДК 811.111'37'42 
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3633. Набокова І. Ю. Актуалізація концепту ПЕРША ЛЕДІ / FIRST LADY в 

англомовному політичному дискурсі ЗМІ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Набокова Ірина Юріївна ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-1215 А] УДК 811.111'42:070 

3634. Носолевська В. Л. Динамічні предикати в англомовних текстах з 

авіабудування: когнітивно-семантичний та дискурсивний аспекти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Но-

солевська Вікторія Леонідівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1636 А] 

 УДК 811.111'276.6'42:629.7 

3635. Пилячик Н. Є. Семантико-когнітивна об'єктивація фреймового концепту 

ЯВИЩА ПРИРОДИ в англійській та українській мовах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мово-

знавство" / Пилячик Наталія Євгенівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-0423 А] УДК 811.111+811.161.2]'37-115 

3636. Савіна Ю. О. Когнітивна природа комічного та вербальні засоби його 

створення у художньому тексті : (на матеріалі "малої" прози Дж. К. Джерома й 

О. Генрі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Савіна Юлія Олександрівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2014. 

— 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19. — [2014-5835 А] 

 УДК 811.111'42:821.111-313.1(092) 

3637. Саф'ян Ю. О. Концепт CHARM / ЧАРІВНІСТЬ в англійській та ук-

раїнській лінгвокультурах : (контрастив. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / 

Саф'ян Юлія Олегівна ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — 

Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-0821 А]

 УДК 811.111+811.161.2]'37 

3638. Смаглій В. М. Просодичні особливості молитви в дискурсі англікан-

ського богослужіння : (інструмент.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Смаглій Валерія 

Михайлівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-0073 А] УДК 811.111'42:2-534.3 

3639. Тихоніна С. І. Фонетичні особливості акторського мовлення : (інстру-

мент.-фонет. дослідж. на матеріалі британ. та америк. варіантів англ. мови) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Тихоніна Світлана Іванівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2015. — 

19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2015-0080 А] 

 УДК 811.111'342.6 

3640. Царук О. Д. Англійська термінологія нафтогазової промисловості: 

особливості структури та семантики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Царук Оксана Дмитрівна ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-0504 А] УДК 811.111'373.612 

3641. Шапран Н. В. Семантико-когнітивна структура концепту ЗАЗДРІСТЬ у 

лінгвокультурному висвітленні : (на матеріалі англ., нім. та укр. мов) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / 
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Шапран Наталія Володимирівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського", [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Одеса, 2015. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-1230 А] 

 УДК 811.111+811.112.2+811.161.2]'42:008 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь доктора 

3642. Романова Н. В. Семантичний розвиток емотивної лексики німецької 

мови VIII — початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Романова Наталя Василівна ; Київ. 

нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2015. — 32 с. : табл. — Бібліогр.: с. 23—29 (62 назви). — 

150 пр. — [2015-1391 А] УДК 811.112.2'37"07/20" 

На ступінь кандидата 

3643. Беззубова О. О. Німецькомовні смс-повідомлення: лінгвотекстові пара-

метри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Беззубова Олена Олександрівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т"]. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-1165 А] УДК 811.112.2'42:654.15 

3644. Горлова Л. А. Функціонування прикметників на позначення ха-

рактеристик етикету ("ввічливий", "пристойний") у німецькій мові : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Горлова 

Людмила Анатоліївна ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича]. — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2015-0971 А] УДК 811.112.2'367.623 

3645. Євенчук О. Г. Актуалізація концепту FAMILIE у сучасному німецькому 

публіцистичному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Євенчук Оксана Георгіївна ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-0463 А] УДК 811.112.2'42 

3646. Євчук А. М. Структурні, лексико-семантичні та функційні особливості 

багатозначних фразеологічних одиниць : (на матеріалі лексикографіч. джерел і сучас. 

німецькомов. преси) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Євчук Андрій Миколайович ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-0533 А] УДК 811.112.2'373.7 

3647. Іваненко Я. А. Функціональна специфіка доперекладацького аналізу 

тексту сучасних німецькомовних новел : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Іваненко Ярослава 

Андріївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Одеса, 2014. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2014-6026 А] 

 УДК 811.112.2'255.4 

3648. Котвицька В. А. Семантична адаптація англіцизмів у сучасній німецькій 

мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Котвицька Вікторія Анатоліївна ; Запоріз. нац. ун-т, [Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т"]. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-0917 А] УДК 811.112.2'373.45:811.111 
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3649. Маковійчук Л. В. Лінгвокультурні концепти MANN та FRAU у творах 

німецькомовних письменників Західної України ХІХ — початку ХХ століття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. 

мови" / Маковійчук Ліліана Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-1430 А] 

 УДК 811.112.2'42:821.112.2(477)]"18/19" 

3650. Олексієнко А. В. Складне речення з детермінативним підрядним у 

сучасній німецькій мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Олексієнко Алла Валеріївна ; Херсон. держ. ун-т, 

[Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Херсон, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-0057 А] 

 УДК 811.112.2'06'367.335 

3651. Оробінська Р. В. Персонажне діалогічне мовлення: структурно-семан-

тичний та комунікативно-функціональний аспекти : (на матеріалі сучас. нім. худож. 

фільмів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 

"Герман. мови" / Оробінська Руслана Володимирівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — 

Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-0132 А]

 УДК 811.112.2'373.47 

3652. Падалка О. В. Просодика актуального членування промов сучасних 

політичних діячів Німеччини : (експерим.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Падалка 

Ольга Володимирівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-0134 А] 

 УДК 811.112.2'342.9 

3653. Сольська Т. М. Модифікаційні процеси німецької орфоепічної норми в 

Німеччині, Австрії та Швейцарії : (експерим.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Сольська 

Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-0259 А] 

 УДК 811.112.2'42 

3654. Строганова Г. О. Конвенційні і неконвенційні метафори в німецькому 

економічному медіадискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Строганова Галина Олександрівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 

100 пр. — [2015-1466 А] УДК 811.112.2'373.612.2:33 

3655. Фісяк І. Є. Фразеологічні одиниці німецької мови на позначення 

міжособистісних відносин: семантичний та функціонально-прагматичний аспекти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Фісяк Ірина Євгеніївна ; Херсон. держ. ун-т, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — Херсон, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2015-0145 А] УДК 811.112.2'373.7 

3656. Фрумкіна А. Л. Фоностилістична варіативність приступів голосних у 

федеративно-німецькому теледискурсі : (інструмент.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Фрумкіна Арина Леонівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-2028 А] 

 УДК 811.112.2'342.41'42 
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811.124 Латинська мова 

На ступінь кандидата 

3657. Бражук Ю. Б. Натуроморфна метафора в медичній термінології : 
(на матеріалі латинськомов. анатом. термінів) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.14 "Класич. мови. Окремі індоєвроп. мови" / 
Бражук Юлія Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — Київ, 
2015. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 140 пр. — [2015-
1246 А] УДК 811.124'06'276.6:61 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 

3658. Кісьміна К. О. Лексико-стилістичні особливості комічного у скетчах 
Раймона Девоса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Кісьміна Ксенія Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2015-
0910 А] УДК 811.133.1'373'38:821.133.1-7.09(092) 

3659. Кучма З. В. Французька пісня у лінгвостилістичному вимірі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / 
Кучма Зоряна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. акад. 
мистецтв]. — Київ, 2015. — 20 с. : нот. іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2015-0925 А] УДК 811.133.1'276:82-192 

3660. Мєдвєдєва Н. О. Структура, семантика та прагматика сегментованих 
висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Роман. мови" / Мєдвєдєва 
Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди]. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 
— 100 пр. — [2015-0418 А] УДК 811.133.1'06'42 

3661. Нужна К. А. Соціолінгвістичні особливості молодіжного мовлення 
Франції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 
"Роман. мови" / Нужна Катерина Анатоліївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-0939 А] 

 УДК 811.133.1'276.3-053.6 
3662. Чайківська Г. С. Еволюція французької авторської казки: лінгвопоетич-

ний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Чайківська Галина Святославівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2015-1031 А] УДК 811.133.1'42:821.133.1-343.09 

3663. Ярошко Н. С. Лінгвопрагматика франкомовного жіночого дискурсу : (на 
матеріалі худож. творів 60—90-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Ярошко Наталія Сергіївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 
2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2014-5956 А] 

 УДК 811.133.1'42:82-31 

811.134.2 Іспанська мова 

На ступінь кандидата 

3664. Лесько Х. С. Лінгвопрагматичний потенціал демінутивних та аугмента-
тивних дериватів в сучасному іспанському масмедійному дискурсі : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Лесько 
Христина Степанівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. 
— [2015-0685 А] УДК 811.134.2'06'42:070 

811.14 Грецька мова 

На ступінь кандидата 

3665. Малунова Г. Д. Концептуальний простір "Апології Сократа" Платона: 

лінгвокультурологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.14 "Класич. мови. Окремі індоєвроп. мови" / Малунова Ганна 

Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — Київ, 2015. — 

17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2015-1286 А] УДК 811.14'02'042:141.131(092) 

3666. Попович Н. М. Відтворення давньогрецької тринітарної термінології в 

українській християнській богословській терміносистемі : (на матеріалі перекладів 

догмат. християн. літ. 351—362 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Попович Наталія Мафтеївна ; 

Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Нац. авіац. ун-т]. — 

Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2015-0228 А] 

 УДК 811.14'01'25:27(=161.2) 

3667. Чемелюх М. А. Когнітивно-ономасіологічна реконструкція інтер-

текстуальності у давньогрецькій і латинській епіграмі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. 

мовознавство" / Чемелюх Мар'яна Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2015-0507 А] УДК 811.14'02+811.124]'44-112/-115 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 

3668. Анікіна І. В. Найменування зі значенням особи в сільськогосподарській 

лексиці російської мови XVII століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Анікіна Інесса Валеріївна ; Харків. нац. 

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

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 300 пр. — [2015-0001 А] 

 УДК 811.161.1'373.23 

3669. Антоненко Н. П. Міфопоетика та лінгвосеміотика асоціативів у росій-

ських чарівних казках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Антоненко Наталія Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — 

[2015-1322 А] УДК 811.161.1'37:398.21(=161.1) 

3670. Ван Цзиюньбо. Англо-американізми в сучасному рекламному дискурсі: 

комунікативно-прагматичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Ван Цзиюньбо ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Дніпропетровськ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2015-1365 А] 

 УДК 811.161.1'373.45=111:659.1 

3671. Гончарук Т. Л. Вербалізація бінарної опозиції "верх—низ" у росій-

ському мовно-культурному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Гончарук Тетяна Леонідівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). 

— 100 пр. — [2015-0656 А] УДК 811.161.1'27 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

3672. Балко М. В. Словосполучення в системі синтаксичних одиниць сучасної 

української літературної мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 

наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Балко Марина Володимирівна ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова, [Донец. нац. ун-т]. — Одеса, 2015. — 41 с. — Бібліогр.: с. 32—37. 

— 100 пр. — [2015-1361 А] 

 УДК 811.161.2'367.4 

3673. Дарчук Н. П. Лінгвістичне забезпечення автоматичних систем аналізу 

українськомовного тексту : (на прикладі системи автомат. грамат. аналізу тексту 

АГАТ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 

"Укр. мова" ; 10.02.21 "Структур., приклад. та мат. лінгвістика" / Дарчук Наталія 

Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — Київ, 2015. — 34 с. 

— Бібліогр.: с. 28—31 (42 назви) та в тексті. — 150 пр. — [2015-0900 А] 

 УДК 811.161.2'42:004.9 

3674. Деменчук О. В. Динамічні семантичні моделі перцептивної лексики в 

українській, польській та англійській мовах: зіставний аспект : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. 

мовознавство" / Деменчук Олег Володимирович ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, [Ін-т 

мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України]. — Київ, 2015. — 35 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—32 (34 назви) та в тексті. — 150 пр. — [2015-0607 А] 

 УДК 811.161.2+811.162.1+811.111]'37-115 

3675. Лесюк М. П. Становлення і розвиток української літературної мови в 

Галичині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 

"Укр. мова" / Лесюк Микола Петрович ; НАН України, Ін-т укр. мови, [ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2014. — 44 с. — Бібліогр.: 

с. 34—40 (83 назви) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2014-6054 А] 

 УДК 811.161.2-112(477.83/.86) 

3676. Наєнко Г. М. Структурно-семантичні та функціональні параметри 

староукраїнського наукового тексту XVI—XVIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Наєнко Галина Михайлівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — Київ, 2014. — 34 с. — 

Бібліогр.: с. 26—31 (53 назви). — 150 пр. — [2014-6073 А] 

 УДК 811.161.2'42"15/17" 

3677. Шитик Л. В. Явища синхронної перехідності в синтаксичній системі 

української літературної мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 

наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Шитик Людмила Володимирівна ; НАН України, 

Ін-т укр. мови. — Київ, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—36 (56 назв). — 100 пр. — 

[2014-6159 А] УДК 811.161.2'367 

3678. Яковлєва О. В. Символьна мова українського обрядового дискурсу в 

системі національної лінгвоментальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Яковлєва Ольга Василівна ; Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (50 назв). — 

100 пр. — [2015-2038 А] УДК 811.161.2'42:392(=161.2) 
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На ступінь кандидата 

3679. Александрова О. В. Варіативність соціолекту молоді : (на матеріалі укр. 

та англ. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.15 "Заг. мовознавство" / Александрова Ольга Володимирівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2015. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-0282 А] 

 УДК 811.161.2+811.111]'42 

3680. Галій Л. Г. Сполучувальний потенціал займенників в англійській та 

українській мовах: генетичний і функціональний аспекти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мово-

знавство" / Галій Людмила Георгіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-0297 А]

 УДК 811.161.2+811.111]'367.626'42 

3681. Гаращенко Л. Б. Аналітичні номінації в науково-технічній термінології: 

когнітивно-ономасіологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Гаращенко Лілія Борисівна ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 

100 пр. — [2015-0894 А] УДК 811.161.2'276.6:62 

3682. Головньова-Коппа О. О. Просодичні особливості ділових переговорів в 

українській та англійській мовах : (експерим.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / 

Головньова-Коппа Ольга Олексіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського", [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Одеса, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2015-1772 А] 

 УДК 811.161.2+811.111]'276.6'342 

3683. Грицина С. В. Барокові інновації у староукраїнській літературній мові 

XVII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 

"Укр. мова" / Грицина Світлана Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

філології. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-

0658 А] УДК 811.161.2'01'373.43"16" 

3684. Дедухно А. В. Лінгво-прагматичні та структурно-функціональні пара-

метри перформативних актів мовлення в українській мові : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Дедухно Алла Во-

лодимирівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-1774 А] УДК 811.161.2'367.625 

3685. Денисевич О. В. Лексика реклами в структурі мовної картини світу 

українців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 

"Укр. мова" / Денисевич Олена Вікторівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

[Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Луцьк, 2015. — 20 с. : схема. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2015-0972 А] УДК 811.161.2'373:659.1 

3686. Дідур Ю. І. Особливості функціонування ергонімів у мові, мовленні та 

ментальному лексиконі : (в укр., англ. та рос. мовах) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Дідур Юлія 

Ігорівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2015-1776 А] УДК 811.161.2+811.111+811.161.1]'373.2 

3687. Дюндик О. А. Лексикон у формуванні ідіостилю Євгена Пашковського : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 
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мова" / Дюндик Олена Андріївна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — Київ, 2015. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2015-1778 А] 

 УДК 811.161.2'373:821.161.2.09(092) 

3688. Завалій С. Б. Типологія оксиморонних синтагм у поезії другої половини 

ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Завалій Світлана Борисівна ; НАН України, Ін-т 

укр. мови, [ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економікии і торгівлі", М-во освіти і 

науки України, Центр. спілка спожив. т-в України]. — Київ, 2015. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-1779 А] 

 УДК 811.161.2'44:821.161.2-1.09"19/20" 

3689. Зайцева С. В. Лексико-стилістичні та словотвірні особливості україн-

ськомовного блогу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Зайцева Світлана Валеріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 120 пр. — [2015-1414 А] УДК 811.161.2'373'38 

3690. Кальченко Т. Ю. Функціонально-семантичні особливості прецедентних 

феноменів у поетичних текстах І. Римарука і В. Герасим'юка : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Кальченко 

Тетяна Юріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 

100 пр. — [2015-1054 А] УДК 811.161.2'42 

3691. Капранов Я. В. Принципи конструювання словникових статей в ети-

мологічних джерелах англійської та української мов : (на матеріалі "A comprehensive 

etymological dictionary of the English language" у 2 т. й "Етимологічного словника 

української мови" у 7 т.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / Капранов Ян Васильович ; 

Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-0611 А] УДК 811.161.2+811.111]'374.2 

3692. Литовченко І. О. Динамічні процеси у військовій лексиці української 

мови : (назви зброї, амуніції, споруд) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Литовченко Ірина Олександрівна ; Запоріз. 

нац. ун-т, [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-1118 А] УДК 811.161.2'373:355 

3693. Молчко О. О. Художнє порівняння як категорія перекладознавства : (на 

матеріалі укр. та англ. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Молчко Оксана Орестівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Одеса, 2015. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — 

[2015-1558 А] УДК 811.161.2+811.111]'25-115 

3694. Новікова Є. Б. Інноваційні семантико-словотвірні процеси в похідних 

прикметниках сучасної української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Новікова Євгенія Борисівна ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — 

Харків, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2015-0793 А]

 УДК 811.161.2'06'42 

3695. Рябокінь Н. О. Комунікативно-прагматичний і структурно-семантичний 

потенціал мовленнєвих актів позитивної та негативної реакції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Рябокінь 
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Наталія Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-6320 А] 

 УДК 811.161.2'42 

3696. Сеник Г. І. Українсько-німецькі мовні контакти на Буковині : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і 

типол. мовознавство" / Сеник Галина Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2014. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2014-5846 А] 

 УДК 811.161.2+811.112.2]-115'42 

3697. Федурко О. М. Відприкметникові прислівники в семантико-синтак-

сичній структурі речення : (на матеріалі укр. та англ. мов) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мово-

знавство" / Федурко Оксана Миронівна ; Міжнар. гуманітар. ун-т., [ДВНЗ "При-

карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Одеса, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-1874 А] УДК 811.161.2+811.111]'367.624 

3698. Цуркан М. В. Засоби стилізації розмовності у прозі письменників 

Буковини початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Цуркан Марія Валентинівна ; НАН 

України, Ін-т укр. мови, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1800 А] 

 УДК 811.161.2'38:821.161.2-3.09(477.85)"20" 

3699. Черевченко В. В. Вербальні знаки етнокультури в українському дитя-

чому фольклорі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Черевченко Вікторія Валентинівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2015-0751 А] УДК 811.161.2'22:398.831 

3700. Якименко О. О. Вербалізація концептосфери ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА 

в дискурсі масової комунікації: когнітивний і прагматичний аспекти : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Якименко 

Олена Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — 

[2015-1237 А] УДК 811.161.2'42:82.09 

811.162.1 Польська мова 

На ступінь кандидата 

3701. Ніколайчук Х. М. Фразеосемантичне поле на позначення періодів 

людського життя у польській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.03 "Слов'ян. мови" / Ніколайчук Христина Миколаївна ; 

НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Київ, 2014. — 23 с. — Бібліогр.: с. 20 (9 назв). — 100 пр. — 

[2015-0492 А] УДК 811.162.1'373.7 

82 Художня література. Літературознавство  

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь доктора 

3702. Астрахан Н. І. Моделювання у літературознавстві: аналіз художнього 

тексту та інтерпретація літературного твору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Астрахан Наталія Іванівна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 40 с. 

— Бібліогр.: с. 34—37 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-2044 А] 
 УДК 82.09 

На ступінь кандидата 

3703. Снітовська О. Й. Інтелектуалізм як модус літературного простору: 
світоглядно-філософські та поетико-стильові аспекти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 "Теорія літ." / Снітовська Ольга 
Йосипівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 120 пр. — [2015-
1149 А] УДК 82.09:140.8 

821.111.0 Англійська література 

На ступінь кандидата 

3704. Білоконенко І. С. Сонетний цикл Е. Спенсера "Amoretti" в контексті 
придворної культури Англії єлизаветинської доби : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Білоконенко Інна 
Сергіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2015. — 
24 с. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-0007 А]
 УДК 821.111-193.3.09 

3705. Буділова О. В. Особливості рецепції середньовічного жанру "exemplum" 
в англійській та російській літературах бароко : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Буділова 
Олександра Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро-
петровськ, 2015. — 21 с. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 100 пр. — [2015-0009 А] 

 УДК 821.111+821.161.1]'04.091 
3706. Бусел Г. П. Жанр біографії у творчості Ентоні Берджеса : (на матеріалі 

творів "На сонце не схожі" та "Шекспір") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Бусел Ганна Павлівна ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — 
Дніпропетровськ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2015-0010 А]
 УДК 821.111.09(092) 

3707. Висоцька С. С. Становлення жанрової домінанти англійського роману 
другої половини ХХ сторіччя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Висоцька Соломія Сергіївна ; Держ. закл. 
"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [ДЗ "Донец. нац. ун-т"]. — Луганськ, 2015. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2015-0175 А] 

 УДК 821.111-31.09"195/199" 
3708. Власенко Н. І. Проблема ґенези англійського роману Відродження : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. 
зарубіж. країн" / Власенко Наталія Іванівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара. — Дніпропетровськ, 2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 21—23. — 100 пр. — 
[2015-0452 А] УДК 821.111-31.09"14/16" 

3709. Кулікова І. І. Людина в просторово-часових вимірах англомовної 
антиутопії другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Кулікова Інна Іванівна ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — 
Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-
0127 А] УДК 821.111-3.09"19" 
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3710. Лозенко В. В. Концепт острова в англійському художньому мисленні 

першої половини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Лозенко Вікторія Василівна ; Дніпропетров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Дніпро-

петровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-0045 А] 
 УДК 821.111-3.09"19" 

3711. Миколайчик М. В. Особливості психологізму в романах Доріс Лессінг : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. 

зарубіж. країн" / Миколайчик Маргарита Володимирівна ; Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 

— 100 пр. — [2014-6185 А] УДК 821.111-31.09(092) 

821.111(73).0 Література США англійською мовою 

На ступінь кандидата 

3712. Гольтер І. М. Роман Дж. Д. Селінджера "Над прірвою у житі" як знак 
культури: спектр контекстуальних взаємодій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Гольтер Ірина 

Михайлівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 130 пр. — [2015-0016 А] УДК 821.111(73).09 
3713. Шишкіна І. В. Семантика і поетика "fantasy" у новелістиці Р. Бредбері 

1960—70-х рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Шишкіна Ірина Василівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-0156 А] УДК 821.111(73).09 

821.112.2.0 Німецька література 

На ступінь доктора 

3714. Маценка С. П. Полісемантика і структура діалогу літератури з музикою 

в німецькомовному романі ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" ; 10.01.06 "Теорія літ." / 

Маценка Світлана Павлівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, [Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (38 назв). — 

100 пр. — [2015-0783 А] УДК 821.112.2.09:78]"19" 

821.161.1.0 Російська література 

На ступінь доктора 

3715. Кур'янов С. О. Кримський текст у російській літературі: генезис, струк-

тура, функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

[спец.] 10.01.02 "Рос. літ." / Кур'янов Сергій Олегович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського. — Сімферополь, 2014. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 (33 назви). — 

100 пр. — [2014-6180 А] УДК 821.161.1.0(292.471) 

На ступінь кандидата 

3716. Акоп'янц Н. М. Поетика образної системи у романі О. І. Солженіцина 

"Раковий корпус" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.02 "Рос. літ." / Акоп'янц Нуну Михайлівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2015-2042 А]

 УДК 821.161.1-31.09(092) 
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3717. Бабич Ю. В. Система персонажів як фактор формування художнього 
цілого : (на матеріалі прози Л. Уліцької) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.01.06 "Теорія літ." / Бабич Юлія Вікторівна ; Держ. закл. 
"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — 
Луганськ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2015-0283 А]
 УДК 821.161.1-3.09 

3718. Бувалець О. В. Подвійні субстантивні конструкції в російській поезії 
ХХ—ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Бувалець Олена Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 
100 пр. — [2014-6412 А] УДК 821.161.1-1.09"19/20" 

3719. Грачова І. В. Творчість Юлія Кіма: теми, жанри, образи : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. літ." / Грачова 
Інна Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-6335 А] 

 УДК 821.161.1.09 
3720. Капустіна С. В. Концепти "безлад" і "богатирство" у творчості 

Ф. М. Достоєвського і традиція М. В. Гоголя : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.02 "Рос. літ." / Капустіна Світлана 
Володимирівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2014. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2014-6178 А] 

 УДК 821.161.1.09(092) 
3721. Мирошниченко Н. М. Еволюція авторської свідомості в ранній ліриці 

Максиміліана Волошина : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.02 "Рос. літ." / Мирошниченко Наталія Михайлівна ; Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 
(13 назв). — 100 пр. — [2014-6187 А] УДК 821.161.1-14.09(092) 

3722. Пашко О. В. Рецепція творчості Сергія Єсеніна в Україні 1920-х років : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "По-
рівнял. літературознавство" / Пашко Оксана Володимирівна ; НАН України, Ін-т літ. 
ім. Т. Г. Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2015. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-0946 А] 

 УДК 821.161.1.09(477)"192"(092) 
3723. Перинець К. Ю. "Московський текст" у романній творчості В. С. Мака-

ніна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 
"Рос. літ." / Перинець Катерина Юріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. 
— Дніпропетровськ, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2015-0224 А] УДК 821.161.1-31.09 

3724. Писарева О. А. М. Горький — історик російської літератури : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. літ." / 
Писарева Оксана Андріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 
2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2015-1073 А] 

 УДК 821.161.1.09(092) 
3725. Тройнікова Н. М. Історико-біографічні нариси-портрети М. Алданова: 

проблематика та поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.02 "Рос. літ." / Тройнікова Наталія Михайлівна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — 
[2015-1021 А] УДК 821.161.1'06-94.09(092) 

3726. Фісак І. В. Концепти "світло" і "темрява" у збірках "Вечори на хуторі 

біля Диканьки" та "Миргород" Миколи Гоголя : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. літ." / Фісак Ірина Володимирівна ; 

Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. 

— Сімферополь, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2014-

5913 А] УДК 821.161.1-3.09 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

3727. Назарець В. М. Адресована лірика як метажанр: типологія та поетика : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія 
літ." / Назарець Віталій Миколайович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [ПВНЗ 
"Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука"]. — Львів, 2015. — 
32 с. — Бібліогр.: с. 24—28. — 150 пр. — [2015-1559 А] УДК 821.161.2-1.09 

3728. Пахаренко В. І. Поетичний геній Тараса Шевченка: природа, своєрід-
ність та стратегії інтерпретації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 
наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Пахаренко Василь Іванович ; НАН України, Ін-т 
літ. ім. Т. Г. Шевченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Київ, 2015. 
— 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-0796 А] 

 УДК 821.161.2.09(092) 

На ступінь кандидата 

3729. Артюшенко З. В. Художня інтерпретація історії у романах Івана Білика : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
літ." / Артюшенко Злата Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 
2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2015-1164 А] 

 УДК 821.161.2-311.6.09(092) 
3730. Бродюк Ю. М. Поетика прози Михайла Томчанія : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Бродюк Юлія 
Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [ДВНЗ "Переяслав-
Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — Черкаси, 2015. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-1089 А] 

 УДК 821.161.2-3.09 
3731. Бугайова Н. А. Урбаністичні мотиви у прозі В. Шевчука : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. літ." / Бугайова 
Надія Анатоліївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 
2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — [2015-0170 А] 

 УДК 821.161.2-3.09(092) 
3732. Вельможко Я. Ю. Щоденники Олеся Гончара: проблематика, образ 

автора, стиль : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.01 "Укр. літ." / Вельможко Яна Юріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [За-
поріз. нац. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2015-2047 А] УДК 821.161.2-94.09(092) 

3733. Вірич Н. В. Художні особливості творчості Всеволода Нестайка: духов-
ноцентричний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Вірич Наталія Володимирівна ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, [ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — 
Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-1367 А]
 УДК 821.161.2.09 

3734. Вірич О. В. Екзистенційна парадигма прози Марії Матіос : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Вірич 
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Олена Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [ДЗ "Південноукр. нац. 

пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-1368 А] УДК 821.161.2-3.09 
3735. Гаврилюк Х. Ю. Переклади "Енеїди" Івана Котляревського: інтерпре-

тація національної та світової міфології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Гаврилюк Христина 
Юріївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Дрогобиц. 
держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Одеса, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2014-5991 А] УДК 821.161.2'255.4.09 

3736. Глушковецька Н. А. Епістолярій Василя Стуса як синтез поетичної, 
літературно-критичної та перекладацької творчості : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Глушковецька Наталія 
Анатоліївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Кам'янець-Поділ. нац. 
ун-т ім. Івана Огієнка]. — Черкаси, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2014-5996 А] УДК 821.161.2-6.09 

3737. Голодюк І. Р. Герой фікційного світу українського літературного модер-
нізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 
"Теорія літ." / Голодюк Ірина Романівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника". — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. : схеми. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2015-1773 А] УДК 821.161.2.09 

3738. Должанська Ю. В. Творчість Сергія Мушника в контексті української 
літератури 1940—80-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Должанська Юлія Вікторівна ; Харків. нац. пед. 
ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2014-6343 А] УДК 821.161.2.09"194/198" 

3739. Карпінчук Г. В. Роль М. М. Новицького у становленні та розвитку 
наукового шевченкознавства 1920—1960-х років : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Карпінчук Галина Во-
лодимирівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2015-0908 А] УДК 821.161.2.09"1920/1960"(092) 

3740. Костенко Г. К. Драматичний жарт як жанр в українській літературі кінця 
ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Костенко Ганна Костянтинівна ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. 
— [2015-1279 А] УДК 821.161.2-2.09"189/191" 

3741. Кулик А. О. Біографізм як творча домінанта прози Валерії Врублев-
ської : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 
"Укр. літ." / Кулик Анна Олександрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельниць-
кого, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Черкаси, 2015. — 18 с. — Біб-
ліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2015-0922 А] УДК 821.161.2-3.09(092) 

3742. Маковій М. Г. Концепція молодого героя в українській драматургії 
кінця ХХ — початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Маковій Марія Григорівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 
100 пр. — [2014-62 59 А] УДК 821.161.2-2.09"19/20" 

3743. Марчук К. А. Наративні структури "Повісті врем'яних літ" : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / 
Марчук Катерина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, 
[Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. 
— 100 пр. — [2015-0986 А] УДК 821.161.2.-31.09 
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3744. Мукан В. С. Поетика абсурду в українській драматургії першої половини 

ХХ століття : (на матеріалі творів М. Куліша та І. Костецького) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Мукан 

Володимир Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1123 А] 

 УДК 821.161.2-2.09"190/195"(092) 

3745. Нагорний Я. В. Жанрово-стильові аспекти творчості Павла Богацького : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Нагорний Ярослав Володимирович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка. — Тернопіль, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2015-1070 А] УДК 821.161.2.09(092) 

3746. Нестеренко Н. П. Моделі хронотопу в історичних романах Павла 

Загребельного 1980—90-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. літ." / Нестеренко Наталія Петрівна ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2015-2072 А] УДК 821.161.2-311.6.09(092)"198/199" 

3747. Повар М. Г. Творчість Івана Виргана в українському літературному 

контексті 30—60-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Повар Марина Григорівна ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-0998 А] УДК 821.161.2.09"193/196" 

3748. Прокіпчин С. А. Структуротворчі чинники художнього світу історич-

ного роману : (на матеріалі укр. творів про Сагайдачного) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Прокіпчин Світлана 

Андріївна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-

Франківськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-1858 А] 

 УДК 821.161.2-311.6.09 

3749. Сироватська М. І. Поетика драматургії Єлисея Карпенка : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Сиро-

ватська Марина Ігорівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2015-0386 А] 

 УДК 821.161.2-2.09(092) 

3750. Сюй Ліша. Художня проза Пантелеймона Куліша у контексті україн-

ського романтизму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Сюй Ліша ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2015-1020 А] 

 УДК 821.161.2'06-3.09(092) 

3751. Федосова М. О. Особливості неоготики в сучасній українській прозі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Федосова Марія Олександрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Дніпро-

петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-1398 А] УДК 821.161.2-3.09 

3752. Хомишин О. М. Проза Федора Дудка в контексті західноукраїнської лі-

тератури 20—30-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Хомишин Ольга Михайлівна ; ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-1875 А] 

 УДК 821.161.2-3.09"192/193"(092) 
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3753. Швець Н. С. Морально-етична проблематика у творчості Олекси Гай-

Головка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 

"Укр. літ." / Швець Наталя Степанівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка. — Тернопіль, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2015-1231 А] УДК 821.161.2.09(092) 

3754. Яровенко Т. С. Історико-літературні дослідження творчості Володимира 

Винниченка, Євгена Маланюка та Яра Славутича: всеукраїнський і регіональний 

дискурс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 

"Укр. літ." / Яровенко Тетяна Сергіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельниць-

кого, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Черкаси, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 150 пр. — [2015-1240 А] УДК 821.161.2.09 

821.163.4.0 Література сербсько-хорватською мовою 

На ступінь кандидата 

3755. Вівчар С. В. Художні домінанти постмодерної літературної фантастики : 

(на матеріалі хорват. літ.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Вівчар Соломія Володимирівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. 

— [2014-6289 А] УДК 821.163.4-312.9.09 

3756. Гук З. В. Поетикальні вектори постмодерністського роману: художні 

експерименти Мілорада Павича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Гук Зоряна Василівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. 

— [2014-6296 А] УДК 821.163.4-31.09 

821.512.19.0 Кримськотатарська література 

На ступінь кандидата 

3757. Меметова Л. А. Просвітницька ідея в кримськотатарській поезії кінця 

ХІХ — початку ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.01.10 "Кримськотатар. літ." / Меметова Ліля Айдерівна ; Таврійс. нац. 

ун-т ім. В. І. Вернадського, [Респ. ВНЗ "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — Сімферополь, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-6184 А] 

 УДК 821.512.19-1.09"18/19" 

3758. Сеітяг'яєва Т. Р. Образ Аліма Азамат оглу у кримськотатарській літера-

турі кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.10 "Кримськотатар. літ." / Сеітяг'яєва Таміла Реша-

тівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Респ. ВНЗ "Крим. інж.-пед. ун-т"]. 

— Сімферополь, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2014-6221 А]

 УДК 821.512.19.09"18/19" 

821.58.0 Література китайсько-тибетськими мовами 

На ступінь кандидата 

3759. Дащенко Г. В. Жанрово-стильова своєрідність творчості Лі Цінчжао : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. 

зарубіж. країн" / Дащенко Ганна Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2015-0020 А] УДК 821.581-1.09(092) 
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9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь кандидата 

3760. Вєтров Д. О. Стоянки граветської культурної традиції лісостепового 

межиріччя Південного Бугу та Дніпра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Вєтров Денис Олександрович ; Ін-т 

археології НАН України. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14. — 100 пр. — 

[2015-0451 А] УДК 903.4(477.4)"632.5" 

3761. Горькова А. О. Охорона археологічної спадщини у діяльності держав-

них та громадських установ Києва (1835—1934) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнавство. Пам'яткознавство" / Горь-

кова Анастасія Олексіївна ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та 

культури, Центр пам'яткознавства. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 130 пр. — [2015-1897 А] УДК 904:351.853](477)"1835/1934" 

3762. Ромашко О. В. Металеві казани скіфської культури (VII—III ст. до н. е.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / 

Ромашко Олександра Володимирівна ; НАН України, Ін-т археології, [Дніпропетров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 

— 120 пр. — [2015-0497 А] УДК 903.23(4-11)"-07/-03" 

908 Краєзнавство 

На ступінь кандидата 

3763. Яшний Д. В. Дорадянські видові поштівки як джерело з вивчення та 

відновлення культурної спадщини: на прикладі Криму (кінець ХІХ — початок 

ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 26.00.05 

"Музеєзнавство. Пам'яткознавство" / Яшний Денис Володимирович ; НАН України, 

Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознавства. — Київ, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-

5960 А] УДК 908:655.3.066.32](477.75)"18/20" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. 

Подорожі. Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії.  

Теоретична географія 

На ступінь доктора 

3764. Мальчикова Д. С. Методологія і методика геопланування сільської 

місцевості на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Мальчикова Дар'я Сергіївна ; 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Херсон. держ. ун-т]. — Одеса, 2015. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (69 назв). — 100 пр. — [2015-0379 А] 

 УДК 911.373:711.2 

На ступінь кандидата 

3765. Адамович З. М. Суспільно-географічні системи глобальної економіки 

знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 
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"Екон. та соц. географія" / Адамович Зоряна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2015-1161 А] УДК 911.3:33 
3766. Бричук М. С. Конструктивно-географічні засади екологічного управлін-

ня у великому місті : (на прикладі м. Києва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання 
природ. ресурсів" / Бричук Марія Степанівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2015-
1442 А] УДК 911.375:502.1](477-25) 

3767. Горун В. В. Рекреаційні ресурси і умови Одеської області та особливості 
їх територіальної диференціації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання природ. 
ресурсів" / Горун Вікторія Володимирівна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2014. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2015-
0302 А] УДК 911.3:502](477.74) 

3768. Жураєва К. А. Інноваційні технології в сфері туризму: суспільно-
географічне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Жураєва Каріна Аліжовна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(11 назв). — 100 пр. — [2015-0668 А] УДК 911.3:338.48 

3769. Канська В. В. Регіональний історико-ландшафтознавчий аналіз антропо-
генних заповідних об'єктів : (на прикладі Поділля) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. 
використання природ. ресурсів" / Канська Вікторія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Київ, 
2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2015-0853 А]
 УДК 911.52:[502.211:551.438.5](477.43/.44) 

3770. Лапушняк М. Д. Суспільно-географічна оцінка якості життя населення 
Чернівецької області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Лапушняк Мирослава Дмитрівна ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-1941 А] УДК 911.3:330.59](477.85) 

3771. Паламарюк М. Ю. Суспільно-географічний аналіз рекреаційно-
туристичних ресурсів Буковинських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Паламарюк Марія 
Юріївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-1948 А] 

 УДК 911.3:338.48](477.85) 
3772. Пасевич Ю. В. Суспільно-географічні особливості функціонування 

ринку праці Волинської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Пасевич Юрій Васильович ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. 
— Чернівці, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-
1991 А] УДК 911.3:331.5](477.82) 

3773. Поручинська І. В. Демографічна ситуація Північно-Західного економіч-
ного району : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 
11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Поручинська Ірина Володимирівна ; Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — 
Чернівці, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2015-1993 А] УДК 911.3:314](477.8) 
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3774. Рябоконь О. В. Натурально-антропогенні ландшафти Поділля: струк-

тура, класифікація, оптимізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 

наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання природ. 

ресурсів" / Рябоконь Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-0873 А] 

 УДК 911.52:551.438.5](477.43/.44) 

929 Біографічні дослідження 

На ступінь кандидата 

3775. Суздаль М. М. Микола Цертелєв: дослід інтелектуальної біографії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіо-

графія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Суздаль Марина Миколаївна ; 

НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-1515 А] УДК 929:398](477)(092) 

929.5 Генеалогія 

На ступінь кандидата 

3776. Руденко А. С. Рід Дорошенків у громадсько-політичному та культур-

ному житті України (ХІХ — перша половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та 

спец. іст. дисципліни" / Руденко Антон Сергійович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", 

[Херсон. держ. ун-т]. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-1509 А] УДК 929.52(477)"18/19"(092) 
3777. Тригуб О. О. Рід Туманських в історії України (кінець XVII — початок 

ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Тригуб Олександр Олександрович ; Чернігів. нац. пед. ун-т 

ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-1960 А] УДК 929.52(477)"16/19" 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія. Допоміжні  

історичні дисципліни 

На ступінь доктора 

3778. Гирич І. Б. Українська історична та суспільно-політична думка Над-

дніпрянщини національно-демократичного спрямування (середина ХІХ — початок 

ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 

"Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Гирич Ігор Борисович ; 

НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — 
Київ, 2015. — 34 с. — Бібліогр.: с. 27—31 (62 назви). — 100 пр. — [2015-0895 А]

 УДК 930.2:323.1.019.5(477-191.2-17)"18/19" 

3779. Ковалевська О. О. Іконографія козацьких старшин XVII—XVIII ст.: 

джерела та історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 
[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / 

Ковалевська Ольга Олегівна ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 2015. — 

36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-0100 А] 

 УДК 930.2:[7.041:355.091](477)"16/17" 
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3780. Корнієнко В. В. Графіті Софії Київської ХІ — початку XVIII ст.: 

інформаційний потенціал джерела : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 

наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / 

Корнієнко Вячеслав Васильович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та дже-

релознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 28—38 

(92 назви). — 120 пр. — [2015-1829 А] 

 УДК 930.2:003.071]:271.2-523.4](477-25)"10/17" 

На ступінь кандидата 

3781. Діденко В. П. Культурно-антропологічні напрями в історичній науці 

США наприкінці ХХ — на початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Діденко Вікторія 

Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2015-1171 А] УДК 930.1(73)"19/20" 

3782. Дмитрушко О. М. Діяльність України у міжнародних організаціях 

(1991—2011 рр.): історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / 

Дмитрушко Олександр Михайлович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. 

ун-т ім. Григорія Сковороди", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Переяслав-

Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (11 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2015-0663 А] УДК 930.2:327.7(477)]"1991/2011" 

3783. Домановська М. Є. Візантиністика у Харківському університеті 

(середина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / 

Домановська Марина Євгенівна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2015-0306 А] УДК 930:378.6](477.54)"185/191" 

3784. Івченко О. О. Соціально-економічні перетворення в українському селі 

1953—1959 рр.: історіографія проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисцип-

ліни" / Івченко Олексій Олексійович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. 

— Черкаси, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2015-0199 А] УДК 930(477-22)"1953/1959" 

3785. Мирончук А. С. Законодавча комісія зі створення проекту нового 

"Уложення" 1767—1768 рр.: історіографія проблеми : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та 

спец. іст. дисципліни" / Мирончук Анатолій Святославович ; НАН України, Ін-т 

історії України. — Київ, 2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21. — 300 пр. — [2015-

0934 А] УДК 930.2:342((47+57)-89)"1767/1768" 

3786. Паур І. В. Поштова листівка як джерело дослідження соціокультурного 

середовища та історичної топографії Кам'янця-Подільського (кінець ХІХ — початок 

ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 

"Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Паур Ірина Василівна ; 

НАН України, Ін-т історії України, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2015-1450 А] УДК 930.2:656.881.1](477.43)"18/19" 

3787. Сеніна Л. В. Росія і "Східне питання" ХІХ ст. в англомовній історіо-

графії (кінець ХІХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. 

дисципліни" / Сеніна Лілія Володимирівна ; Держ. архів. служба України, Укр. НДІ 

архів. справи та документознавства, [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — 

Київ, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2014-6468 А] 
 УДК 930.2(=111)"189/201":327(470+5)"18" 
3788. Хавкар Хуссейн Джаафар. Трансформація ідеї прогресу в філософії 

історії епохи Просвітництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 
наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Хавкар Хуссейн 
Джаафар ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 
2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 120 пр. — [2014-6144 А] УДК 930.1 

930.85 Історія цивілізації. Історія культури 

На ступінь кандидата 

3789. Ганцян Р. Ю. Ліберально-ідеалістичні концепції історії сучасності у 
Великій Британії у першій половині ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Ганцян Роман Юрійович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-1169 А] УДК 930.85:94](410) 

94 Історія загалом 

На ступінь кандидата 

3790. Будзика Г. А. Історико-науковий аналіз вивчення Антарктики вченими 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 
"Історія науки й техніки" / Будзика Галина Анатоліївна ; НАН України, Центр 
дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. — Київ, 2015. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-0292 А]
 УДК 94:001.891(=161.2)](292.3) 

3791. Бутенко Я. М. Гуманістичні засади діяльності Папи Римського Іоанна 
Павла ІІ (1978—2005 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Бутенко Яніна Миколаївна ; НАН України, Ін-т 
укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, [Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2015. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-0802 А] 

 УДК 94:272-732.2](092)"1978/2005" 
3792. Пилипович Т. В. Українці у складі Армії генерала Андерса в роки 

Другої світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Пилипович Тарас Васильович ; Нац. ун-т "Остроз. 
акад.", [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Острог (Рівнен. обл.), 2015. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2015-1216 А] 

 УДК 94(100=161.2)"1939/1945" 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

3793. Таранець С. В. Старообрядство в соціокультурному просторі Російської 
імперії наприкінці XVII — на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Таранець Сергій 
Васильович ; НАН України, Ін-т історії України, [Ін-т укр. археографії та дже-
релознавства ім. М. С. Грушевського]. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32. 
— 100 пр. — [2015-0955 А] УДК 94:271.2]((47+57)-89)"16/19" 
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На ступінь кандидата 

3794. Іванова В. О. Військова, науково-публіцистична та громадська діяль-

ність М. І. Драгомирова (1830—1905) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Іванова Віра Олексіївна ; Тернопіл. нац. 

пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — 

Тернопіль, 2014. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — 100 пр. — [2014-6027 А]

 УДК 94((47+57)-89)"1830/1905"(092) 

3795. Кириленко С. О. Походження Русі в радянській історичній науці (1920-

ті — початок 1990-х рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Кири-

ленко Сергій Олексійович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2014. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-6347 А] 

 УДК 94(47+57)"192/199" 

3796. Міняйло Н. В. Колегія весталок у релігійному та політичному житті 

Давнього Риму (VIII ст. — 27 р. до Р. Х.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Міняйло Наталія Василівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-2069 А] УДК 94(37)"-08/-01" 

3797. Омельковець О. Я. Громадсько-політична, інформаційна та видавнича 

діяльність осередків "Смолоскип" у Франції і США (1950—1980-ті роки) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 

Омельковець Олександр Ярославович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-1436 А] 

 УДК 94:655.58(=161.2)](44+73)"1950/1980" 

3798. Роменський О. О. Русь у зовнішній політиці Візантії в останній чверті Х ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 

історія" / Роменський Олександр Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара-

зіна. — Харків, 2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—21 (36 назв). — 100 пр. — [2015-

0548 А] УДК 94:327](37:477)"09" 

3799. Сорочан К. С. Продовольство, сировина і реміснича продукція у Візантії 

IV—ІХ ст.: професійна спеціалізація у виробництві та торгівлі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Сорочан 

Катерина Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 24 с. — 

Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2015-0552 А] УДК 94:33](37)"03/08" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

3800. Бабенко Л. Л. Органи державної безпеки у структурі взаємовідносин 

держави і православної церкви в радянській Україні (1918 — середина 1950-х рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 

України" / Бабенко Людмила Леонідівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 

[Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Харків, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 32—38 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-1761 А] 

 УДК 94:351.746.1]:322](477)"1918/1950" 

3801. Барабаш Ю. В. Інфраструктура Донбасу у 20-х рр. ХХ ст.: зміни в 

соціально-виробничій сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 
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[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Барабаш Юлія Василівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Дніпропетровськ, 

2015. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—32. — 100 пр. — [2015-0441 А] 

 УДК 94(477.6)"1920/1930" 

3802. Васильєв В. Ю. Політичне керівництво УРСР і СРСР: динаміка відносин 

центр-субцентр влади (1917—1938) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Васильєв Валерій Юрійович ; НАН 

України, Ін-т історії України. — Київ, 2014. — 39 с. — Бібліогр.: с. 31—36 

(53 назви). — 300 пр. — [2014-6205 А] УДК 94:342.5](477+(47+57))"1917/1938" 

3803. Дегтярьов С. І. Чиновники цивільних державних установ України 

(кінець XVIII — перша половина ХІХ ст.): соціокультурний рівень, система 

заохочень і покарань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Дегтярьов Сергій Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2015. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—37 (46 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2015-0191 А] УДК 94:35](477)"179/181" 

3804. Корсак Р. В. Українсько-чеські відносини у трансформаційних процесах 

Центрально-Східної Європи: торговельно-економічний контекст співпраці (2000—

2012 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 

"Всесвіт. історія" / Корсак Роман Володимирович ; НАН України, Ін-т україно-

знавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2014. — 32 с. — 

Бібліогр.: с. 26—29 (32 назви). — 100 пр. — [2014-6302 А] 

 УДК 94:339](477:437.3) 

3805. Кривошея І. І. Неурядова старшина Української козацької держави 

(середина XVII — 80-ті роки XVIII ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Кривошея Ірина Іванівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 38 с. — Бібліогр.: с. 33—36 та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2014-6048 А] УДК 94(477)"16/17" 

3806. Олянич В. В. Розвиток приватного та кооперативного підприємництва 

селянських господарств в Українській СРР 1921—1929 років : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Олянич 

Валентина Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 

40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (42 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-1507 А]

 УДК 94:631.115.8](477)"1921/1929" 

3807. Ріжняк Р. Я. Становлення і розвиток інформатики та її впровадження у 

вищій школі України (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.07 "Історія науки й техніки" / 

Ріжняк Ренат Ярославович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 44 с. — 

Бібліогр.: с. 37—42. — 100 пр. — [2015-0714 А] 

 УДК 94:378:004](477)"195/201" 

3808. Романець Н. Р. Репресивна політика радянської влади в українському 

селі (1925—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Романець Наталя Радомирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-1305 А] 

 УДК 94:323.28](477)"1925/1939" 

3809. Саган Г. В. Суспільно-культурні зв'язки Югославії та України (1918—

1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 
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"Всесвіт. історія" / Саган Галина Василівна ; НАН України, Ін-т українознавства 

ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 30—33 (39 назв). — 100 пр. — [2015-0820 А] 
 УДК 94:327](477+497.1)"1918/1991" 
3810. Січкаренко Г. Г. Розвиток вищої освіти в Україні (1985—2005 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Січкаренко Галина Геннадіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
[Київ. нац. лінгвіст. ун-т]. — Київ, 2014. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (51 назва) та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-5851 А] УДК 94:378](477)"1985/2005" 

3811. Старченко Н. П. Конфлікт у шляхетському середовищі Волині (друга 
половина ХVI — початок XVII ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Старченко Наталія Петрівна ; НАН 
України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича [та ін.]. — Львів, 2015. — 32 с. 
— Бібліогр.: с. 25—28 та в тексті. — 100 пр. — [2015-2016 А] 

 УДК 94(477.82)"15/16" 
3812. Телячий Ю. В. Участь української літературно-мистецької інтелігенції в 

національно-культурному відродженні (1917—1921 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Телячий Юрій 
Васильович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т 
ім. Івана Огієнка]. — Чернівці, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (60 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-1219 А] 

 УДК 94:316.343-057.4](477)"1917/1921" 
3813. Тимошенко Ю. О. Історичні умови та специфіка розвитку спорту й 

фізичного виховання в радянській Україні у 20—40 роках ХХ ст. : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Тимошенко 
Юрій Олександрович ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 2015. — 35 с. — 
Бібліогр.: с. 29—31 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-2020 А] 

 УДК 94:796.078](477)"1920/1940" 
3814. Яременко М. В. Студенти Києво-Могилянської академії XVIII ст.: 

характеристика складу та стимули до навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Яременко Максим 
Васильович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича [та ін.]. — 
Львів, 2015. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—29 та в тексті. — 100 пр. — [2015-2039 А]
 УДК 94:378.4.091.212](477-25)"17" 

На ступінь кандидата 

3815. Айвазян О. Б. Становлення і розвиток бібліотек на Поділлі в другій 
половині ХІХ — на початку ХХ століття: роль і місце в культурно-освітньому житті 
краю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 
"Історія України" / Айвазян Олена Борисівна ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана 
Огієнка. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-1521 А] 

 УДК 94:027](477.43/.44)"18/19" 
3816. Акинджи Е. Громадсько-політична та дипломатична діяльність 

Олександра Шульгина (1889—1960) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Акинджи Емре ; Держ. ВНЗ 
"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-0882 А] 

 УДК 94:32](477)(092) 
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3817. Аксакова Н. О. Українська радянська система педагогічної освіти в 
1920-і роки: проблеми формування та розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Аксакова Наталя 
Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Донец. нац. техн. ун-т]. — 
Харків, 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2014-6481 А] УДК 94:37.014](477)"192" 

3818. Баликін І. І. Національна політика органів радянської влади в Донбасі 
(1943—1985 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Баликін Іван Ігорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2015-0165 А] УДК 94:323.1](477.6)"1943/1985" 

3819. Башли М. І. Провінційне дворянство Херсонської та Бессарабської 
губерній (1861—1907 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Башли Маргарита Іванівна ; Держ. ВНЗ "Пе-
реяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Ізмаїл. держ. гуманітар. 
ун-т]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 
(11 назв). — 100 пр. — [2015-0285 А] УДК 94(498.7+477.72)"1861/1907" 

3820. Близнюк Р. О. Вища аграрна освіта України в другій половині ХХ сто-
ліття: історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Близнюк 
Роксолана Олексіївна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Гри-
горія Сковороди", [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — 
Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2014. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-6408 А] 

 УДК 94:378:63](477)"195/199" 
3821. Васільєв С. А. Умань в XVII — на початку ХХ ст.: формування внутрішньої 

інфраструктури, соціально-економічний та культурно-освітній розвиток : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 
Васільєв Сергій Андрійович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Уман. держ. 
пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Миколаїв, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-1687 А] 

 УДК 94(477.46-21)"16/19" 
3822. Ганзуленко В. П. Римо-католицька церква на Півдні України (20—30-ті рр. 

ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 
"Історія України" / Ганзуленко Валентина Петрівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". 
— Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2015-1813 А] УДК 94:272](477.7)"192/193" 

3823. Гарбарук А. С. Польські громадсько-культурні товариства у західному 
регіоні України (1991—2013 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Гарбарук Альона Сергіївна ; Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). 
— 100 пр. — [2015-0014 А] УДК 94(477.8):061.2(=162.1)]"1991/2013" 

3824. Грушицька І. Б. Історія формування та розвитку одеської школи науко-
вої фотографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.07 "Історія науки й техніки" / Грушицька Ірина Борисівна ; НАН України, 
Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва, [Одес. нац. 
політехн. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2015-0365 А] УДК 94:77.03.071.5](477.74-25) 

3825. Даниленко С. В. Родина Дурдуківських у громадсько-культурному житті 
України (кінець ХІХ — перша третина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Даниленко Святослав 
Вікторович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-6006 А] 

 УДК 94(477):929.52ДУР]"189/193" 

3826. Дем'яновський О. Ю. Становлення і розвиток наукової думки у племін-

ній справі у тваринництві України (друга половина ХІХ ст. — 1941 р.) : автореф. дис. 

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

Дем'яновський Олександр Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. 

б-ка. — Київ, 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2014-6247 А] УДК 94:636.082:001](477)"1850/1941" 

3827. Джумига Є. Ю. Вплив Першої світової війни на повсякденне життя 

населення Одеси (1914 — лютий 1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Джумига Євген Юрійович ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). 

— 120 пр. — [2015-0609 А] УДК 94:394](477.74-25)"1914/1917" 

3828. Дорошок Н. А. Земська статистика Чернігівської губернії (друга по-

ловина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Дорошок Наталія Анатоліївна ; Чернігів. 

нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 

(8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-1930 А] 

 УДК 94:311.314](477.51)"185/190" 

3829. Єремєєв П. В. Старообрядці Харківської губернії (1825—1917): соціаль-

на структура та кількісні характеристики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Єремєєв Павло Вікторович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-6016 А] 

 УДК 94:271.2-855](477.54)"1825/1917" 

3830. Засипко М. В. Політична і соціально-економічна діяльність Данила 

Апостола : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 

"Історія України" / Засипко Мар'яна Віталіївна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-0195 А] УДК 94(477)"17"(092) 

3831. Зуляк М. І. Громадсько-політична і культурно-просвітницька діяльність 

Антона Крушельницького (1878—1937 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Зуляк Мар'яна Іванівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — 

Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-1444 А] 

 УДК 94:37.014.2](477.8)"18/19"(092) 

3832. Киричевський П. І. Православні монастирі на території УРСР: повсяк-

денне життя (друга половина 40-х — перша половина 60-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 

Киричевський Петро Іванович ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 2015. — 

23 с. — Бібліогр.: с. 20—21 та в підрядк. прим. — 300 пр. — [2015-0033 А] 

 УДК 94:271.2-523.6](477)"1940/1960" 

3833. Козир В. В. Створення та діяльність всеукраїнського товариства "Геть 

неписьменність" (1923—1936 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Козир В'ячеслав В'ячеславович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2015-1494 А] УДК 94:37.014.22](477)"1923/1936" 
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3834. Кондратюк Г. М. Коренізація в Кримській АРСР у 20—30-х роках ХХ сто-

ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 

України" / Кондратюк Григорій Миколайович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. 

держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — 

Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (41 назва) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-1496 А] УДК 94(477.75)"192/193" 

3835. Котик Ю. В. Становлення та діяльність податкових органів УСРР у 

період непу (1921—1928 рр.): історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Котик Юрій Васильович ; 
Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-0204 А] 

 УДК 94:336.22](477)"1921/1928" 

3836. Кравченко Р. І. Пенітенціарні установи Слобідсько-Української (Харків-

ської) губернії наприкінці XVIII — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Кравченко Роман 

Іванович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-1110 А] 

 УДК 94:343.82](477.54)"17/19" 
3837. Крик Н. В. Навчальна література загальноосвітніх шкіл Наддніпрянської 

України у 1917—1921 рр.: історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Крик Назарій Васильович ; 

Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — 
Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-0920 А] 

 УДК 94:373.091.64](477-191.2-17)"1917/1921" 

3838. Латиш В. І. Науковий доробок професора Л. Ф. Ніколаї в галузі буді-

вельної механіки і мостобудування (друга половина ХІХ — поч. ХХ століть) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія 

науки й техніки" / Латиш Вячеслав Іванович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2015-0780 А] УДК 94:69:001](477)"185/191"(092) 
3839. Ляска В. М. Територіальний та адміністративний розвиток Верхнього 

Побужжя у IX—XIV ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Ляска Віталій Михайлович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. 

— [2015-1500 А] УДК 94(477.43/.44)"08/13" 
3840. Макушина Г. І. Політична та правова культура Гетьманщини (1709—

1780-ті рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Макушина Ганна Ігорівна ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухо-

млинського. — Миколаїв, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. 
— [2015-1554 А] УДК 94(477)"1709/1789" 

3841. Маньківська Т. О. Учительство Слобожанщини за доби національно-

визвольних змагань (1917—1921 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Маньківська Тетяна Олексіївна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — 

Харків, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-

6063 А] УДК 94+37.011.3-051](477)"1917/1921" 

3842. Марченко В. О. Повсякденне життя повоєнного села Наддніпрянської 

України (1944 — початок 1950-х рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Марченко Валентина Олексіївна ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-6215 А] 
 УДК 94(477-22)"194/195" 
3843. Марченко С. Д. Аграрні перетворення в Україні на зламі історичних 

епох (80-ті роки ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Марченко Світлана 
Давидівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2015-0338 А] УДК 94:338.43](477)"198/201" 

3844. Мельников Є. О. Ілля Борщак: життя, діяльність, творчість : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 
Мельников Євген Олегович ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. — 
Миколаїв, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2015-1557 А] УДК 94(477)(092) 

3845. Мосорко М. І. Повсякденне життя польського населення Галичини в 
1939—1944 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.02 "Всесвіт. історія" / Мосорко Мар'яна Іванівна ; НАН України, Ін-т 
українознавства ім. Івана Крип'якевича [та ін.]. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-0339 А] 

 УДК 94:39(=162.1)](477.83/.86)"1939/1944" 
3846. Нікіфорова Є. В. Внесок учених Дніпропетровська в теорію механічних 

коливань та хвиль у ракетно-космічній техніці: друга половина ХХ ст. — початок 
ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 
"Історія науки й техніки" / Нікіфорова Єлизавета Володимирівна ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Харків, 
2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—18 (25 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-
0584 А] УДК 94:629.7](477.63-25)"195/201" 

3847. Новак А. В. Образ Галичини у поглядах наддніпрянських українофілів 
1860—1880-х рр. як складова української національної ідеї : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Новак Анна 
Валеріївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2015. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-0792 А] 

 УДК 94(477.83/.86)"186/188" 
3848. Побережець Г. С. Внесок В. М. Чорновола у розвиток суспільно-по-

літичної думки та розбудову державності України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Побережець Ганна 
Степанівна ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. — Миколаїв, 2015. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-0799 А]
 УДК 94:316.653](477)(092) 

3849. Полякова М. Є. Українсько-казахстанське співробітництво (1991—
2014 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 
"Історія України" / Полякова Марія Євгенівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра 
Могили. — Миколаїв, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2015-1662 А] УДК 94:327](477:574) 

3850. Савченко Л. Г. Діяльність академіка НАН України О. М. Онищенка з 
розвитку вітчизняної аграрно-економічної науки (друга половина ХХ — початок 
ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 
"Історія науки й техніки" / Савченко Людмила Григорівна ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2014. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. 
— 120 пр. — [2014-5837 А] УДК 94:338.43.01](477)"19/20"(092) 
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3851. Савченко О. О. Утворення та діяльність Ревізійного Союзу Українських 

Кооперативів у Західній Україні (1921—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Савченко Ольга 

Олександрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — 

Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2015-1460 А] 
 УДК 94:334.73](477.8)"1921/1939" 

3852. Саламаха І. П. Охорона пам'яток історії та культури Східної Галичини у 

другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.: організаційні засади, законодавство, 

фінансування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 
"Історія України" / Саламаха Ігор Павлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2015-1461 А] 

 УДК 94:351.853](477.83/.86)"18/19" 

3853. Ситнікова А. С. Науково-організаційна діяльність сортівничо-насін-

нєвого управління Цукротресту в розвитку сільськогосподарської дослідної справи в 
УСРР (1920-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Ситнікова Анастасія Сергіївна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2014. — 25 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 21—22 (11 назв) та в підрядк. прим. — 110 пр. — [2014-6223 А]
 УДК 94:[001.89:631](477)"19" 

3854. Сільченко І. В. Член-кореспондент АН УРСР В. П. Зосимович (1899—

1981) — вчений та організатор вітчизняної дослідної справи з генетики і селекції 

цукрових буряків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.07 "Історія науки й техніки" / Сільченко Ірина Вікторівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-1148 А] 

 УДК 94:63](477)(092) 

3855. Слесаренко О. О. Історичні погляди М. П. Драгоманова : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 

Слесаренко Ольга Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-

5857 А] УДК 94(477)(092) 
3856. Ставицька А. В. Становлення і розвиток археологічної освіти в Україні 

(1917—1924 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Ставицька Анастасія Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Пе-

реяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмель-

ницький (Київ. обл.), 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2015-1869 А] УДК 94:[378.147:902](477)"1917/1924" 

3857. Степанов М. Ю. Етноконфесійні уявлення та генезис патріотичних ідей 

в православній думці України кінця XVI — початку XVII століття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Степанов 
Максим Юрійович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-

0075 А] УДК 94:271.2-67](477)"15/16" 

3858. Страйгородська Л. І. Діяльність члена-кореспондента ВУАН В. О. Погген-
поля в контексті розвитку вітчизняної метеорологічної науки (друга половина ХІХ — 

30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.07 "Історія науки й техніки" / Страйгородська Людмила Іванівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2014. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2014-5876 А] УДК 94:551.5](477)"1850/1939"(092) 
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3859. Тележняк К. О. Колекціонування писемних пам'яток у регіональному 

історико-культурному просторі (на матеріалах Катеринославщини кінця XVIII — 

початку ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Тележняк 

Катерина Олексіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро-

петровськ, 2014. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2014-6224 А] УДК 94:069.5](477.63)"17/19" 

3860. Тимченко В. М. Південноукраїнські землі у торговельних зв'язках Росій-

ської імперії та Османської держави (1774—1853 рр.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Тимченко Віктор 

Миколайович ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-0137 А] 

 УДК 94:339.5](477.7+560)"1774/1853" 

3861. Тітіка О. О. Відбудова і функціонування місцевої промисловості Украї-

ни в 1943—1950 рр.: історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Тітіка Олена Олександрівна ; 

Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2014-5894 А] УДК 94:338.45](477)"1943/1950" 

3862. Устименко О. М. Освіта для дітей з вадами зору в Україні : (на прикладі 

Харків. навч.-вихов. комплексу імені В. Г. Короленка у 1887—2013 рр.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 

Устименко Олександр Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 

2014. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2014-5907 А]

 УДК 94:376.018.54-056.262](477.54-25)"1887/2013" 

3863. Ходак І. В. Просвітницька та суспільно-політична діяльність ієрархів 

греко-католицької церкви Східної Галичини у першій половині ХХ ст. : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Ходак 

Інна Володимирівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова]. — Миколаїв, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-1750 А] УДК 94:271.4-725](477.83/.86)"19" 

3864. Хоменко С. Ю. Побут і дозвілля українського села в 60-х — 80-х рр. 

ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Хоменко Світлана Юріївна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. 

держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 

2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-

0745 А] УДК 94(477-22)"1960/1980" 

3865. Хоптяр А. Ю. Діяльність Партії соціалістів-революціонерів в Право-

бережній Україні у 1896—1907 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Хоптяр Андрій Юрійович ; Кам'янець-

Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2015-1751 А] 

 УДК 94:329.14](477.4)"1896/1907" 

3866. Чумак С. І. Події Другої світової війни в Україні у документах "Русского 

архива" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 

"Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Чумак Станіслав 

Іванович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-0152 А] 

 УДК 94(477):930.25(470+571)]"1939/1945" 
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3867. Шилюк О. І. Бібліотечна справа в західних областях УРСР (1939—1991 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 

України" / Шилюк Олег Іванович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 

Чернівці, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-0273 А]

 УДК 94:02](477.8)"1939/1991" 

3868. Ширай В. В. Суспільно-політичне становище кримських татар в Україні 

кінця ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Ширай Володимир Володимирович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-5945 А] УДК 94(477.75)(=512.19)"19/20" 

3869. Штанько О. Ф. Луцький маґістрат XVI — першої половини 

XVII століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Штанько Оксана Федорівна ; Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 

— [2015-1358 А] УДК 94:352](477.82-25)"15/16" 

3870. Штепко О. Ю. Історія культурного освоєння острова Зміїний : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 

Штепко Олена Юріївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2015. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 150 пр. — [2015-0640 А] 

 УДК 94(477.74)(210.7:262.5)".../20" 

3871. Шукалович А. М. Українська суспільно-політична думка Східної Гали-

чини щодо національно-визвольних рухів народів Британської імперії 1919—1939 рр. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Шукалович Анна Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац ун-т", [Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка]. — Запоріжжя, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та 

в підрядк. прим. — 100 пр. — [2014-6236 А] 

 УДК 94:32.019.5](477.83/.86:410)"1919/1939" 

3872. Шульга І. М. Становлення і розвиток хімії у Харківських технологіч-

ному та хіміко-технологічному інститутах (1885—1949 рр.) : автореф. дис. на 

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

Шульга Інна Миколаївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-

0757 А] УДК 94:[378.093.2:54](477.54-25)"1885/1949" 

3873. Щиголь Г. С. Науково-організаційна діяльність професора Д. Ф. Лих-

варя з розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні (20-ті—80-ті рр. 

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

"Історія науки й техніки" / Щиголь Ганна Станіславівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-1038 А] 

 УДК 94:631.52](477)"1920/1980"(092) 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

 

                                                           

 Однакові прізвища та ініціали авторів об'єднано в одному записі незалежно від 

тематики їхніх творів. 
Номери, що відносяться до прізвищ осіб, відображених за ознакою персоналії, 

подано в круглих дужках. 
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Гагаріна Н. П. 2242 

Гадзевич О. В. 3299 

Гаділія О. П. 2643 

Газуда М. В. 1623 

Гайворонський О. А. 3114 

Гай-Головко О. (3753) 

Гайда О. М. 3160 

Гайдеггер М. (1291) 

Галаєва М. В. 2662 

Галай А. О. 1757 

Галиш В. В. 2565 

Галій Л. Г. 3680 

Галушко В. Г. 2503 

Гамбург І. А. 1904 

Ганаба С. О. 1274 

Ганас Л. М. 3384 

Ганзуленко В. П. 3822 

Ганкевич О. М. 1962 

Ганцян Р. Ю. 3789 

Гапанович Я. В. 2041 

Гапон О. Є. 1984 

Гара А. В. 2923 

Гарагатий А. І. 2931 

Гарафонова О. І. 1185 

Гарачук Т. В. 2243 

Гаращенко Л. Б. 3681 

Гаращенко О. В. 3180 

Гарбар В. В. 3217 

Гарбарук А. С. 3823 

Гарбузняк І. М. 2982 

Гаренко А. А. 1469 

Гармідер Л. Д. 3372 

Гасанов М. М. 1576 

Гасюк М. О. 1577 

Гатрич В. Р. 1440 

Гвоздецький В. Д. 1758 

Гейєр Е. С. 3343 

Гембара О. В. 2555 

Герасименко А. Г. 1624 

Герасименко І. В. 2244 

Герасименко Н. О. 1905 

Герасименко Т. В. 3042 

Герасимець А. Ю. 2993 

Герасимчук А. Ю. 2088 

Герасим'юк В. (3690) 

Герзанич В. М. 1470 

Гецко М. М. 1776 

Гече С. Ф. 1200 

Гижко Л. В. 2608 

Гирик М. А. 2042 

Гирич І. Б. 3778 

Гілета Ю. І. 1630 

Гінгуляк О. М. 2796 

Гірка О. І. 2509 

Гладка Н. М. 1777 

Гладкий М. О. 1201 

Гладчук В. Є. 2921 

Глазунова О. Г. 2207 

Глазунова С. С. 2189 

Глива В. В. 3252 

Глубіцька Т. В. 3385 

Глубоченко С. М. 1720 

Глуха Г. Я. 1461 

Глушач А. В. 1471 

Глушко Т. В. 2245 

Глушковецька Н. А. 3736 

Гнатенко А. В. 3300 

Гнатенко А. І. 2043 

Гнатів О. Б. 1925 

Гнатів Р. М. 2479 

Гніздовська Г. М. 1929 

Гоблик В. В. 1701 

Говорун С. О. 3288 

Говсєєв Д. О. 3005 

Гоголь М. В. (3720,  

 3726) 

Годлевська А. А. 1531 

Гойдош Н. І. 2246 

Голець О. В. 3567 

Голік А. О. 2453 

Головачова О. С. 1692 

Головачук О. К. 3006 

Головащенко Р. В. 2510 

Головньова- 

Коппа О. О. 3682 

Головчак М. М. 1861 

Голодюк І. Р. 3737 

Гололобов Д. О. 2442 

Голуб Н. Б. 2689 

Голубенко О. В. 1288 

Голубенко Т. О. 2247 

Голубєв Д. І. 1202 

Голубник Т. С. 1141 

Гольтер І. М. 3712 

Голяка Д. М. 3209 

Гомеля Н. С. 2248 

Гомозова Т. В. 2193 

Гонський М. Д. 1688 

Гончар А. О. 3311 

Гончар Н. П. 2124 

Гончаренко А. О. 3526 

Гончаренко Я. Є. 1472 

Гончарова Є. Є. 2249 

Гончарова Н. О. 2158 

Гончаровська Г. Ф. 2250 

Гончарук Н. С. 1473 

Гончарук Т. Л. 3671 

Горачук В. В. 2719 

Горб О. Г. 3161 

Горбатий І. В. 3094 

Горбачова А. О. 1578 

Горбенко К. В. 2870 

Горбонос С. О. 1164 

Горват М. В. 2135 

Гордєєва М. В. 3568 

Гордієнко В. В. 3386 

Гордійчук Д. О. 2739 

Горіна А. О. 3521 

Горлова Л. А. 3644 

Горова О. О. 1309 

Городиська О. П. 3253 

Городнича О. Ю. 2740 

Гороховський Є. Ю. 2701 

Горун В. В. 3767 

Горький М. (3724) 

Горькова А. О. 3761 

Горячий О. В. 2797 

Гоцалюк С. Ю. 1778 

Грабова У. З. 2421 

Граняк В. Ф. 3474 

Грасюкова Н. І. 2983 

Грачова І. В. 3719 

Гращенкова Ж. В. 2251 

Гребінь-

Крушельницька Н. Ю. 

 2252 

Грекова А. В. 3465 

Гривківська С. М. 1631 

Гривко А. В. 2159 

Грига М. Ю. 2616 

Григораш В. С. 3617 
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Григорів Я. Я. 3289 

Григорків М. В. 1474 

Григор'ян М. Б. 2724 

Гринцов О. В. 1779 

Гринь С. В. 2572 

Гриньов С. Я. 2253 

Грица Ю. Ю. 1369 

Гриценко В. А. 2254 

Гриценко Д. С. 3486 

Грицина С. В. 3683 

Гришина Т. В. 1400 

Грищенко Н. П. 3317 

Грищенко С. М. 1165 

Грищук В. І. 2644 

Грищук В. Л. 1780 

Грод А. І. 2422 

Грушицька І. Б. 3824 

Грушка О. І. 2712 

Грущак Н. М. 2798 

Губанов Д. М. 2774 

Гудзинська Ю. С. 1632 

Гудзь Є. А. 2645 

Гудима А. А. 3043 

Гузерчук О. О. 3618 

Гук З. В. 3756 

Гулик А. Г. 1947 

Гулієва Н. М. 3035 

Гулько О. Р. 1532 

Гульченко Д. Ю. 3007 

Гуляєва Т. В. 3443 

Гуменний О. Д. 2194 

Гуменюк М. М. 3218 

Гумерова Н. І. 2580 

Гунько А. С. 3032 

Гурєєва А. М. 3569 

Гуржій А. А. 3132 

Гуртовий Д. Є. 2255 

Гусак О. О. 1269 

Густодимова В. С. 1323 

Гуцаленко О. О. 1633 

Гуцул І. А. 1579 

Ґерлах К. Ю. 3505 

Ґрунтвіг Н. Ф. С. (2109) 

Давид Л. Л. 1917 

Давиденко Н. В. 2832 

Давиденко О. І. 1745 

Давидова І. О. 1462 

Давидюк Ю. Б. 3619 

Даневич М. В. 1513 

Даниленко Є. М. 1948 

Даниленко С. В. 3825 

Даниленко Ю. О. 1721 

Данилович Ю. В. 2639 

Данильченко І. В. 3620 

Данильченко Р. В. 1634 

Данилюк А. О. 2423 

Данілова О. І. 2655 

Данко-Ютіш Н. І. 1533 

Данова М. О. 1166 

Данчук Ю. П. 1324 

Данько О. В. 1325 

Дарчук Н. П. 3673 

Дасюк Т. Є. 2975 

Дацкевич О. В. 2568 

Дацко О. Б. 3219 

Дацко Ю. С. 1963 

Дацюк О. І. 2852 

Дащенко А. В. 3275 

Дащенко Г. В. 3759 

Двірничук К. В. 2454 

Дворецький В. П. 1326 

Девос Р. (3658) 

Дегтяренко А. С. 2581 

Дегтяренко С. П. 2871 

Дегтярьов С. (3543) 

Дегтярьов С. І. 3803 

Дегтярьов Ю. В. 3248 

Дегтярьова С. В. 1781 

Дедухно А. В. 3684 

Дейнеко А. О. 1142 

Дейнеко О. О. 1401 

Дейч М. Є. 1186 

Дельва О. В. 3621 

Деменчук О. В. 3674 

Демідова Н. С. 3008 

Демідова О. М. 3570 

Демішонкова С. А. 3458 

Демчук А. М. 1949 

Дем'яненко А. С. 3133 

Дем'яненко В. Б. 2184 

Дем'яновський О. Ю. 

  3826 

Дем'янченко А. Г. 1187 

Денек К. (2110) 

Денисевич О. В. 3685 

Денисенко М. В. 1257 

Денисов І. Г. 1327 

Денькович О. І. 1862 

Деполович Л. П. (2108) 

Дербак Я. С. 2799 

Дерев'янко О. В. 3044 

Дерев'янко Т. М. 1328 

Дерій Ж. В. 1510 

Дерун І. А. 3347 

Децик О. І. 2702 

Джеджула В. В. 3373 

Джемая А. 2775 

Дженжебір О. М. 1402 

Джером Дж. К. (3636) 

Джойс Дж. (3621) 

Джумига Є. Ю. 3827 

Дзевицька Л. С. 2256 

Дзерин О. І. 3499 

Дзюбановська Н. В. 1580 

Дзюбенко Н. О. 1663 

Дзюбинська Х. А. 2089 

Дзюблик Я. О. 2826 

Диба І. А. 2703 

Дибас І. В. 2833 

Дика О. С. 3348 

Димуцька А. І. 2257 

Дишлева І. М. 2116 

Дігтяр Н. М. 2160 

Діденко В. П. 3781 

Діденко О. Г. 2044 

Діденко О. М. 1514 

Дідур Ю. І. 3686 

Дідух Д. М. 3349 

Дідух О. В. 1203 

Ділай І. В. 2484 

Дмитрів В. І. 1581 

Дмитрів І. В. 3325 

Дмитрушко О. М. 3782 

Добренко О. О. 1515 

Добровенко О. А. 1582 

Добровольська Н. В. 2258 

Добуш З. О. 1689 

Добуш Ю. Я. 1534 

Довбенко В. С. 3162 

Довжицька І. М. 2424 

Долгов О. І. 3100 

Должанська Ю. В. 3738 

Долина О. О. 2589 

Долуда Я. А. 2946 
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Домановська М. Є. 3783 

Донська А. Г. 1448 

Донська Ю. В. 3009 

Дорогова О. В. 3163 

Дорошенки  

(родина) (3776) 

Дорошенко А. М. 2741 

Дорошок Н. А. 3828 

Дорундяк Л. М. 3134 

Достоєвський Ф. М. 

 (3720) 

Доценко Ю. О. 2259 

Драгоманов М. П. (3855) 

Драгомиров М. І. (3794) 

Драновська С. В. 2161 

Дребніцька К. М. 1289 

Дробишева О. О. 1204 

Дрозденко В. О. 2455 

Дроздова Ю. В. 1329 

Дрокіна Н. І. 1205 

Дружиніна-

Сендецька Т. В. 1722 

Дуб В. Г. 1330 

Дубас Р. Г. 2392 

Дубецька Г. С. 2932 

Дубинецька П. П. 1583 

Дуброва С. В. 2260 

Дубровінська Т. В. 2800 

Дуда В. Я. 1863 

Дуда К. М. 2704 

Дуда М. О. 1475 

Дудич Л. В. 1535 

Дудник О. В. 2470 

Дудорова Л. Ю. 2208 

Дудукало Г. О. 3387 

Дудченко І. О. 2801 

Дука М. В. 2261 

Дука Т. М. 2162 

Дуліна О. В. 1782 

Дунєв О. О. 3055 

Дупай Р. М. 1698 

Дуплійчук О. М. 2262 

Дурдуківські  

(родина) (3825) 

Духовний Л. Ф. 2195 

Душкін С. С. 3181 

Дьяконова С. Ю. 3220 

Дюльгер М. О. 2610 

Дюндик О. А. 3687 

Дягилева О. С. 2263 

Дяченко М. В. 2705 

Ел Гербі Рамзі  

Камел 3101 

Євенко Д. В. 1783 

Євенчук О. Г. 3645 

Євич Я. І. 2533 

Євсеєв К. В. 1429 

Євсєєва Н. О. 3446 

Євчук А. М. 3646 

Єгоров А. В. 3056 

Єгоров О. М. 2742 

Єгоров С. В. 1123 

Єднак В. М. 1864 

Єжова А. В. 3010 

Єленіч І. П. 2590 

Єленіч О. В. 2573 

Єлєазаров О. П. 1950 

Єлісеєв О. О. 2511 

Єльнікова М. М. 1441 

Єльнікова Ю. В. 1584 

Ємельянов В. Ю. 3105 

Ємельянова Л. О. 1706 

Ємець Ю. В. 1143 

Єремеєв О. І. 3078 

Єременко Ю. О. 3388 

Єремєєв П. В. 3829 

Єрмоленко І. В. 3459 

Єрмоленко Н. С. 2611 

Єрмоленко О. О. 1536 

Єрохін В. А. 2690 

Єршов А. В. 2646 

Єршова Ю. Ю. 2425 

Єсакова С. В. 3173 

Єсенін С. (3722) 

Єсієва Н. К. 3350 

Єфименко А. О. 2398 

Єфименко В. В. 2264 

Єфіменко А. А. 3073 

Єфіменко С. М. 2265 

Єфімов М. М. 1865 

Єфремова О. П. 1723 

Жабоєдов Д. Г. 2990 

Жаборовський В. П. 2469 

Жандарова Н. О. 2872 

Жарова О. В. 2266 

Жбанчик А. В. 1784 

Жданов Р. В. 3057 

Желтов В. М. 2512 

Живицька Л. І. 1785 

Жигало І. І. 3389 

Жигаренко І. Є. 1403 

Жидких Т. М. 2267 

Жила С. С. 3089 

Жилка К. І. 2045 

Жилюк В. І. 2735 

Жлудько В. М. 2268 

Жорник І. В. 1746 

Жук А. Г. 2534 

Жук І. І. 1585 

Жуков А. В. 1206 

Жуковін О. В. 3559 

Жула В. П. 2269 

Жураєва К. А. 3768 

Жураковська Н. О. 2976 

Журба І. О. 1964 

Забіяка І. М. 2270 

Заболотна М. І. 2163 

Заболотній С. В. 1135 

Завадська М. М. 2714 

Завалій С. Б. 3688 

Завгородній Ю. Ю. 1275 

Завгородня О. О. 1463 

Заверуха С. В. 1930 

Завидняк І. І. 1786 

Заволічна Т. Р. 1537 

Завязун Т. В. 1331 

Загорняк Н. Б. 1918 

Загребельна І. Л. 3221 

Загребельний П. (3611,  

 3746) 

Задніпряна М. Ю. 1724 

Задорожна О. Р. 3571 

Заєць Ю. Ю. 1787 

Зайцева Е. Є. 1104 

Зайцева С. В. 3689 

Зайченко А. Д. 3117 

Зайчук О. В. 3439 

Залеська А. С. 1866 

Замятіна Н. В. 1476 

Заньковська Г. Д. 3622 

Заремський Б. В. 1707 

Заруцький А. В. 3202 

Засипко М. В. 3830 

Засуха С. В. 2591 
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Захарій Н. В. 2613 

Захаров М. І. 2498 

Захарова Г. Б. 2271 

Захарова О. В. 2110 

Захарчук-Дуке О. О. 2272 

Заціха Ю. В. 2592 

Зварич І. М. 2209 

Згурський А. В. 3429 

Зелена І. В. 1939 

Зеленецький І. Б. 2942 

Зеленков Ю. О. 1477 

Зеленський М. В. 1207 

Зенькович Ю. О. 2273 

Зігунов В. М. 2274 

Зінченко В. М. 2164 

Зінченко Є. О. 3390 

Зінькевич Я. П. 2958 

Зіняк Л. В. 1747 

Змєєва І. М. 3430 

Зноско- 

Боровський О. (3548) 

Зобніна В. Г. 2548 

Зозуляк І. А. 3433 

Золкін І. О. 2399 

Золотаренко Т. О. 3623 

Золотарьова Ж. М. 2725 

Золотова А. В. 2416 

Золотухіна К. І. 3333 

Зубик Г. М. 3425 

Зубова К. М. 3479 

Зубок В. Ю. 1130 

Зубрикіна М. В. 1208 

Зуляк М. І. 3831 

Зябченко В. І. 2959 

Иванова Я. В. 2834 

Ібрагімов М. М. 1276 

Іваненко Я. А. 3647 

Іваницька Т. Є. 3391 

Іванівська Т. С. 2802 

Іваніна В. В. 3264 

Іванов А. В. 3572 

Іванов О. В. 1788 

Іванов О. Є. 2873 

Іванов О. С. 3195 

Іванова В. О. 3794 

Іванова З. О. 1635 

Іванова С. М. 2090 

Іванцов С. В. 3444 

Іванчо В. І. 1789 

Івасин О. Р. 1965 

Івашина Т. В. 2426 

Івашко П. В. 2492 

Івашук Ю. П. 1478 

Іващенко К. Ю. 3432 

Івченко А. В. 1906 

Івченко О. О. 3784 

Ігнатенко Н. В. 2275 

Ігрушко А. Ю. 1404 

Ідрісова Н. О. 2165 

Ілларіонова С. І. 1985 

Іллюк Н. О. 1405 

Ільїна Ю. П. 1966 

Ільїна- 

Стогнієнко В. Ю. 2874 

Ільницька М. Р. 2803 

Ілюшин В. В. 2504 

Іоанн Павло ІІ (папа) 

 (3791) 

Іонова І. М. 2166 

Ісаєва О. В. 1586 

Ісарюк І. М. 2427 

Ітченко Д. М. 1209 

Ішков С. В. 1636 

Іщенко М. І. 1188 

Іщенко О. А. 1290 

Іщенко Т. М. 1587 

Іяс Каялі Ріад Вафаа 1131 

Кабусь О. В. 3441 

Казачук І. В. 1790 

Казімагомедов Ф. І. 3164 

Калашник Л. С. 2081 

Калашнік Н. В. 2276 

Калашніков О. В. 2943 

Калита Т. В. 1210 

Калініченко О. О. 1479 

Калмиков О. О. 3165 

Калужна О. М. 3573 

Калько І. В. 2277 

Кальник В. В. 1791 

Кальченко Т. Ю. 3690 

Кальчук Р. О. 2732 

Калюжна М. О. 2677 

Канана А. Я. 2933 

Канарик Ю. С. 2002 

Канська В. В. 3769 

Каньковський І. Є. 2210 

Канюка І. М. 1867 

Каплун М. В. 1406 

Капранов Я. В. 3691 

Капський Д. В. 3336 

Каптар Г. Г. 1986 

Капустіна С. В. 3720 

Карабань Я. А. 1931 

Караїм М. М. 1211 

Каранікола О. П. 1868 

Карасьов О. Г. 3166 

Карат О. В. 3599 

Каратанов О. В. 1144 

Карачевцева І. М. 3538 

Карелова Г. А. 1869 

Карєєв О. М. 3222 

Карлова О. О. 2766 

Карнаух М. М. 2960 

Карпенко А. О. 1291 

Карпенко Є. (3749) 

Карпінчук Г. В. 3739 

Карпова О. О. 2278 

Касмінін О. В. 1987 

Касьян А. О. 1870 

Касьяненко В. О. 1464 

Каталані А. (3535) 

Катан В. О. 2482 

Катана А. В. 1538 

Кацай І. О. 2046 

Кацко С. В. 2599 

Кацуба І. К. 2743 

Кварцхава О. В. 3351 

Квасній З. В. 1557 

Квашук Д. М. 1212 

Квашук О. Д. 1871 

Квятковська Б. І. 1725 

К'єркеґор С. (1294) 

Кирбят'єв О. О. 1872 

Кирєєва О. М. 2970 

Кириленко С. О. 3795 

Кирилюк Д. В. 1926 

Кирилюк Д. О. 1213 

Кирилюк С. С. 2971 

Киричевський П. І. 3832 

Кириченко Н. В. 1480 

Кириченко О. В. 2720 

Кириченко О. Л. 3141 

Кирпенко Т. М. 1407 

Кисельова Л. Ю. 3301 



   

 
387 

Кислова М. А. 2279 

Китайова С. С. 3254 

Кичкирук Т. В. 1292 

Кишакевич І. Т. 3000 

Кишко С. О. 3076 

Кібальник Л. О. 1702 

Кізілова Н. М. 2480 

Кійков В. М. 1408 

Кім Ю. (3719) 

Кінаш М. М. 1792 

Кіндратюк Б. Д. 3533 

Кінельова О. В. 1332 

Кістанова Я. М. 1793 

Кісьміна К. О. 3658 

Клебан К. І. 2972 

Клендій О. М. 3125 

Клепар Г. І. 3352 

Клестов О. В. 3167 

Клец Д. М. 3193 

Клєпчева О. В. 3223 

Клименко А. В. 3466 

Клименко Г. М. 3182 

Клименко Г. Т. 1409 

Клименко К. І. 2875 

Клименко С. І. 3118 

Климентьєв О. П. 1794 

Климець В. В. 3135 

Климович Я. В. 2280 

Климчук С. В. 2281 

Клімова К. А. 1258 

Клімук І. М. 1380 

Клюс О. А. 3574 

Ключко С. С. 2695 

Ключник Р. М. 1431 

Книгін К. Г. 1951 

Книш А. Є. 1333 

Кнігавко Ю. В. 1167 

Княженко І. І. 1664 

Кобернюк С. В. 2000 

Кобзар А. Ю. 1168 

Коблик І. І. 1588 

Ковалевська О. О. 3779 

Ковалевський Ю. А. 1387 

Коваленко А. В. 2804 

Коваленко В. Є. 1334 

Коваленко Д. П. 2961 

Коваленко Є. С. 1214 

Коваленко І. А. 1940 

Коваленко О. В. 1589 

Коваленко С. О. 2282 

Коваленко Т. Ю. 2029 

Коваль Є. А. 2876 

Коваль О. В. 1942 

Коваль Ю. А. 3318 

Коваль Я. В. 3238 

Ковальов М. О. 1115 

Ковальов С. Г. 2283 

Ковальова Д. В. 2047 

Ковальова К. В. 2284 

Ковальова О. В. 2706 

Ковальова О. М. 1481 

Ковальський О. В. 1726 

Ковальцова М. В. 2877 

Ковальчук В. П. 3263 

Ковальчук В. Я. 2285 

Ковальчук О. М. 2678 

Ковач В. О. 2400 

Ковбанюк М. І. 3600 

Ковтун В. М. 1795 

Ковтун І. Ю. 3353 

Ковтун К. С. 1215 

Ковтун М. В. 1539 

Ковтун Т. І. 2196 

Ковтуненко К. В. 1189 

Ковцур К. Г. 3338 

Ковшар І. П. 2878 

Коган А. В. 1132 

Когут А. М. 2569 

Кожедуб Т. Г. 3575 

Кожолянко О. Г. 2389 

Козак В. І. 2019 

Козак Г. О. 1590 

Козак Д. В. 2767 

Козак Н. Ф. 2493 

Козак П. З. 1216 

Козарчук І. А. 3177 

Козеренко І. А. 1217 

Козечко В. І. 3279 

Козир В. В. 3833 

Козир Д. В. 1932 

Козій І. Я. 2456 

Козій М. С. 2676 

Козій О. М. 2286 

Козлов О. П. 2879 

Козлова А. І. 1708 

Козлова І. В. 1410 

Козубова Н. В. 1637 

Колганова К. А. 2880 

Колесник Т. В. 2881 

Колесникова Т. М. 3011 

Колесниченко Н. Ю. 2211 

Колеснік О. П. 2827 

Колеснікова К. В. 2449 

Колеснікова Т. М. 3102 

Колісниченко Т. В. 3624 

Колованова Є. П. 1105 

Колодій В. В. 2882 

Коломбар Т. М. 2623 

Коломиєць О. І. 3539 

Коломієць О. П. 1335 

Коломоєць О. В. 3071 

Коломоєць Т. Г. 1411 

Колос О. В. 1873 

Колосінський І. А. 1919 

Колосов Д. Л. 3150 

Колотило О. О. 1967 

Колотілова І. О. 1968 

Колумбет О. М. 2212 

Колчар Ю. О. 1591 

Коман Б. П. 2527 

Комарницький А. С. 3530 

Комарницький М. В. 1874 

Кондратенко М. Б. 1592 

Кондратьєв А. Ю. 1796 

Кондратьєва Н. О. 1412 

Кондратюк Г. М. 3834 

Кондратюк О. С. 2711 

Конкульовський В. В. 

 3601 

Коновалова Н. В. 2805 

Кононенко Ю. В. 1797 

Кононихін О. С. 1120 

Конопельський В. Я. 1852 

Конопка В. М. 2391 

Конюшко К. В. 1952 

Копилюк О. І. 1522 

Копійка О. В. 1102 

Копчук Т. Г. 2934 

Корабель М. Г. 1875 

Корбут М. Б. 2401 

Корбут О. О. 1933 

Кордіяк О. Й. 2696 

Корейба Ю. В. 1727 

Корж Є. Г. 3106 
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Корж О. Ю. 2287 

Коритько Д. Г. 1798 

Корман І. І. 3392 

Кормишкін Ю. А. 1638 

Корнага Я. І. 1124 

Корнєв А. Ю. 3540 

Корнєва О. В. 3514 

Корнієнко Б. Я. 1157 

Корнієнко В. В. 3780 

Корнієнко С. К. 2048 

Корнієнко Ю. В. 3480 

Корнілова Н. В. 1218 

Коробка Т. С. 3541 

Коробкін В. В. 1799 

Короленко В. Г. (3862) 

Король М. М. 1665 

Король Н. А. 2656 

Короп О. В. 1953 

Коротенко Є. Д. 1370 

Коротка Н. О. 1920 

Корсак В. І. 1523 

Корсак Р. В. 3804 

Корф М. О. (2092) 

Косенко К. А. 2973 

Косенко Ю. І. 3296 

Косілова О. Ю. 2744 

Костенко А. А. 2288 

Костенко В. П. (3199) 

Костенко Г. К. 3740 

Костенко О. К. 1219 

Костенко О. М. 2440 

Костенко С. М. 2663 

Костенко С. О. 2628 

Костенко Т. М. 2289 

Костецька А. О. 2994 

Костецький І. (3744) 

Костина Т. П. 3284 

Костиря О. О. 3086 

Косточка Н. А. 3174 

Костроміна О. В. 3625 

Коструба А. В. 1923 

Костюк О. О. 3294 

Костюк Ю. В. 3332 

Костюк Ю. С. 2117 

Косянчук С. В. 2167 

Котвицька В. А. 3648 

Котеленець К. М. 1413 

Котелянець Ю. С. 2290 

Котик Ю. В. 3835 

Котляревський І. П. 

 (3735) 

Котун К. В. 2291 

Котюжинська С. Г. 2784 

Коханюк Н. В. 3255 

Коханюк Ю. В. 2883 

Кочнев М. О. 2549 

Кочнєва О. В. 2745 

Кощеєв О. С. 3576 

Кравценюк В. М. 1414 

Кравченко А. І. 3542 

Кравченко М. В. 1593 

Кравченко О. В. 1594 

Кравченко Р. І. 3836 

Кравчук А. В. 2935 

Кравчук Б. Б. 2806 

Кравчук І. В. 2014 

Крайнікова Т. С. 1390 

Крайчук С. О. 3153 

Крапко О. М. 3341 

Красівський Д. О. 2049 

Красницька К. В. 3626 

Краснова Н. М. 2168 

Краснокутська І. В. 2428 

Краснопера Т. В. 1336 

Красноусов А. В. 1595 

Краус К. М. 3393 

Крекот М. М. 3239 

Кремнева К. В. 3103 

Криванич О. В. 2733 

Криворучко О. В. 1190 

Криворчук І. Г. 2807 

Кривошея І. І. 3805 

Кривошлик Ю. М. 3577 

Крик Н. В. 3837 

Криленко В. І. 1625 

Крилова В. А. 1106 

Криницин Д. О. 3136 

Кришталь Л. В. 1800 

Крищук А. Ф. 1145 

Кротенко Л. Б. 3627 

Крук Ю. А. 1748 

Круль Ю. М. 3168 

Крупей В. Я. 2884 

Крутоус Т. П. 2292 

Крушельницький А. 

 (3831) 

Крушинський С. А. 1876 

Крячкова Л. В. 2721 

Ксьонжик І. В. 1524 

Кубарева І. В. 3394 

Кубряков А. И. 2607 

Кудак В. М. 2076 

Кудін К. О. 2535 

Кузава І. Б. 2187 

Кузнецова М. Ю. 1801 

Кузнєцов Д. І. 1146 

Кузь І. А. 2624 

Кузь Ю. М. 2293 

Кузьменко Г. В. 1988 

Кузьменко М. В. 1907 

Кузьменко Я. П. 1802 

Кузьмич І. С. 3183 

Кузьмінов О. Б. 2708 

Кузьмук І. Я. 1596 

Кулачек В. Т. 2936 

Кулешов Д. К. 3107 

Кулик А. О. 3741 

Кулик О. В. 1293 

Кулик О. Г. 2050 

Кулик Я. А. 1133 

Куликовська К. Ю. 2746 

Кулинич Ю. М. 1220 

Кулікова І. І. 3709 

Кулікова Н. В. 3046 

Кулікова Н. Т. 3354 

Кулініч В. С. 2808 

Куліч Н. В. 2550 

Куліш М. (3744) 

Куліш П. (3750) 

Кулішенко О. Ю. 2003 

Кульбашна Я. А. 2213 

Кунцевич М. П. 1803 

Купалов М. М. 1804 

Купрійчук В. М. 2030 

Купріянчик Л. В. 2478 

Купчак О. І. 2885 

Купчишина Ю. А. 3628 

Курас А. І. 1453 

Курбанов Б. Б. 1989 

Курбатова Т. В. 3629 

Курінь К. О. 3095 

Куркчі Є. К. 2294 

Куртась С. А. 2295 

Курчатова А. В. 2296 
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Кур'янов С. О. 3715 

Кутас М. С. 1337 

Кутасевич А. В. 3543 

Куценко В. В. 1294 

Куценко Т. М. 2091 

Куценко Я. М. 1338 

Куцкір Г. М. 1877 

Куцурук В. М. 1295 

Кучанський В. В. 3058 

Кучер В. О. 1969 

Кучер Д. М. 3312 

Кучер О. Б. 1749 

Кучеренко Д. Ю. 1107 

Кучеренко І. А. 2143 

Кучерук О. Є. 2962 

Кучерявий А. О. 2214 

Кучма З. В. 3659 

Кушнір І. П. 1805 

Кюрчев В. М. 3234 

Лавренко А. В. 2886 

Лавренчук О. В. 2929 

Лаврухіна Т. В. 2297 

Лагутіна І. В. 1978 

Ладиненко А. П. 3602 

Лазарева А. О. 1442 

Лазаренко Д. В. 1806 

Лазаренко І. С. 2429 

Лазаренко М. Г. 3578 

Лазарєв Т. В. 3072 

Лазарєва Д. В. 1147 

Лазарєва Л. О. 2020 

Лазарєва Т. А. 2215 

Лазоренко О. В. 1339 

Лай В. А. (2087) 

Ланова М. І. 3224 

Лантінов Ю. Ф. 1921 

Лаптєв Д. В. 2477 

Лапушняк М. Д. 3770 

Ларіна О. В. 1807 

Ларіонов В. Б. 2730 

Ластівка О. В. 3495 

Латиш В. І. 3838 

Латишева Т. В. 2169 

Лебедіна О. В. 2298 

Лебідь В. О. 2430 

Левицький В. Г. 3149 

Левків Г. Я. 3214 

Левківська К. В. 2111 

Левко В. І. 3506 

Левковська В. Ю. 2713 

Левон О. О. 3059 

Левченко А. М. 1878 

Левчик Н. Я. 2664 

Лелеко В. В. 2299 

Лелеченко А. В. 2410 

Лемішевський В. М. 3302 

Леоненко А. В. 2300 

Леонова Б. І. 2691 

Лепетюк О. В. 1750 

Лесік І. М. 1684 

Лессінг Д. (3711) 

Лесько Х. С. 3664 

Лесюк М. П. 3675 

Летучий Д. М. 2021 

Лещенко Е. В. 2092 

Лещенко К. А. 1709 

Лещук Л. С. 2887 

Лєтицька О. М. 2679 

Либа В. О. 1482 

Лизогуби (родина) (3550) 

Лимар В. Б. 1296 

Лимонова Е. М. 1666 

Линтвар О. М. 3603 

Липа Ю. (1268) 

Липовий В. О. 2402 

Лисак Н. О. 2301 

Лисенко В. С. 2077 

Лисенок О. В. 1564 

Литвин К. А. 2384 

Литвин П. С. 1879 

Литвиненко А. О. 1221 

Литвиненко О. О. 1340 

Литвинчук Н. В. 2385 

Литвінов О. І. 2937 

Литовченко А. М. 1483 

Литовченко І. О. 3692 

Лихвар Д. Ф. (3873) 

Личенко І. О. 1759 

Лі Т. Б. 3198 

Лі Цінчжао (3759) 

Лі Чжаофен 2302 

Лібов Д. Ю. 2558 

Лівшун О. В. 2303 

Ліманський І. В. 3203 

Лімонченко В. В. 1366 

Ліпуга Р. М. 3522 

Лісніченко О. О. 1222 

Літава Г. В. 1169 

Літвінов Д. В. 3249 

Лічман Т. В. 1484 

Ліщук Н. М. 1540 

Лобачова Н. Л. 3434 

Лоза О. О. 1341 

Лозенко В. В. 3710 

Лозинська В. М. 3096 

Лозинська М. Р. 2629 

Лозинський В. Г. 3142 

Лозинський І. Є. 1626 

Лозицька К. О. 2010 

Лойко В. В. 1297 

Лопатинська І. С. 2170 

Лопатьєв П. С. 1667 

Лось О. В. 3204 

Лу Гелін 3544 

Луговська Е. М. 2197 

Лузанова Г. О. 1880 

Лукашук О. І. 2593 

Лук'янов В. С. 1565 

Лук'янчук Н. В. 1342 

Луппо С. Є. 1343 

Лучик М. В. 1639 

Лучинський М. А. 2853 

Лушнікова О. М. 3225 

Лю Бінцян 3534 

Лю Лянь 3545 

Любимова Н. О. 3475 

Любченко М. А. 3497 

Любчик В. Р. 3087 

Лядський І. К. 3319 

Лякішева А. В. 1391 

Лямзіна Н. К. 2304 

Ляска В. М. 3839 

Ляхович О. О. 1558 

Ляшко О. Б. 1808 

Ляшов Д. О. 1223 

Ляшок А. Л. 2809 

Ма Конг 2947 

Магута Р. М. 1668 

Маєвська Т. М. 3437 

Мазур В. О. 3498 

Мазурик Р. В. 1809 

Мазуркевич О. Р. (2152) 

Майор О. А. 1435 

Майстер І. П. 1934 
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Маканін В. С. (3723) 

Макаренко М. В. 2888 

Макарічев О. В. 2450 

Макаров В. О. 1881 

Маковій М. Г. 3742 

Маковійчук Л. В. 3649 

Максименко Ю. В. 3630 

Максименюк М. Ю. 1298 

Максимовський В. Є. 

 2889 

Максимчук В. С. 2305 

Максимчук П. О. 2494 

Макутоніна Л. В. 1108 

Макушина Г. І. 3840 

Мала Ю. І. 2665 

Маланчук Є. З. 3147 

Маланюк Є. (3754) 

Малафєєва Л. Ю. 2457 

Малахова Т. В. 2600 

Малетич М. М. 1908 

Малинович Л. М. 1344 

Малишева А. О. 1299 

Малишева О. М. 2306 

Малік М. А. 1485 

Малініна А. О. 2486 

Малоштан А. В. 2747 

Малунова Г. Д. 3665 

Мальчикова Д. С. 3764 

Малютенко О. Ю. 1224 

Мамонова О. І. 2307 

Мамчак С. П. 1300 

Мандзюк М. Ф. 3060 

Мандрик Я. С. 2308 

Мандрікова К. О. 1728 

Мандро О. В. 1882 

Мані Х. 2890 

Мантула О. В. 1109 

Мантуленко С. В. 2309 

Маньківська Т. О. 3841 

Маньковський Л. К. 1883 

Мараєва У. М. 1301 

Марецька Л. П. 2310 

Марикіна О. С. 3313 

Маркелова А. В. 3297 

Марков Ф. Ф. 3210 

Маров І. В. 1693 

Мартиненко Л. М. 2078 

Мартиненко С. А. 2198 

Мартинов В. Л. 2415 

Мартинюк І. В. 1597 

Мартинюк І. Ю. 3137 

Мартинюк П. М. 2451 

Мартинюк С. В. 2995 

Мартинюк Т. В. 2891 

Мартич В. В. 3431 

Мартьянова О. І. 2810 

Марусинець М. М. 3604 

Марущенко І. М. 2487 

Мархева О. Є. 2311 

Марченко В. О. 3842 

Марченко О. О. 1136 

Марченко С. Д. 3843 

Марчук К. А. 3743 

Маслійов С. В. 3250 

Матвєєва Г. В. 2312 

Матвєєва О. В. 1444 

Матвєєнко Т. Є. 1935 

Матвіїшин Є. Г. 1655 

Матвійків Т. І. 2892 

Матвійчук І. О. 1669 

Матвійчук М. М. 2313 

Матвійчук Т. Ф. 2314 

Матійчук К. Д. 2315 

Матіко Ф. Д. 3471 

Матіос М. (3734) 

Матківська І. Я. 3240 

Матрухан Т. І. 2403 

Матузкова О. П. 3612 

Матяш І. М. 1345 

Махиня Р. А. 2022 

Махновська І. Р. 2316 

Маховка В. М. 1225 

Мацелюх К. С. 1262 

Маценка С. П. 3714 

Машаровська С. Ю. 1432 

Машевська Л. А. 2004 

Медведєв Д. Г. 1148 

Медведєв О. А. 2136 

Медвідь О. Г. 3488 

Мелешко В. В. 2431 

Мелещенко А. А. 2118 

Мельник А. Г. 1226 

Мельник М. І. 2647 

Мельник О. І. 1670 

Мельник У. В. 3507 

Мельник Ю. І. 1270 

Мельник Я. В. 2051 

Мельников В. В. 2835 

Мельников Є. О. 3844 

Мельникова К. В. 3395 

Мельничук Г. В. 2604 

Мельничук М. В. 1598 

Мельничук С. М. 3061 

Мельничук Т. І. 1415 

Меметова Л. А. 3757 

Мендельсон Ф. (3538) 

Меркулова Н. В. 2317 

Метнер М. (1261) 

Мєдвєдєва Н. О. 3660 

Мєлков Ю. О. 1277 

Мигович Т. М. 1599 

Миколайко І. І. 3211 

Миколайчик М. В. 3711 

Микольченко В. С. 1376 

Мила Д. Є. 2536 

Мильнікова Н. Г. 1346 

Миндрул М. А. 2836 

Мироненко М. Ю. 2031 

Миронов О. А. 2625 

Мирончук А. С. 3785 

Миронюк В. В. 2432 

Миронюк Д. М. 1884 

Мирошниченко Н. М. 

 3721 

Мисенко С. В. 3062 

Миськів В. А. 2318 

Миськів Л. І. 1760 

Михайлов О. М. 1970 

Михайлова І. М. 1885 

Михайлова О. В. 1486 

Михайлова О. О. 2621 

Михайлович О. П. 1416 

Михайляк Г. В. 1227 

Михальченко І. Г. 1710 

Мишкарьова С. В. 2093 

Мишляєв Т. Ю. 1436 

Міленіна Г. С. 2112 

Мілетич О. О. 1729 

Мілютенко Т. Б. 3269 

Мінаєва А. О. 2748 

Мінайлова І. А. 2537 

Мініна Г. Ю. 2837 

Міняйло Н. В. 3796 

Мірошниченко В. Г. 2094 
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Мітельова Т. Ю. 2715 

Мітіна Г. М. 1417 

Мітус О. О. 1516 

Міхровська М. С. 1810 

Міщанчук В. М. 2319 

Міщанюк С. М. 1811 

Міщенко М. В. 1170 

Міщенюк О. Ю. 2632 

Міщиха Л. П. 1310 

Міщук Д. М. 3579 

Мнишенко Є. С. 1886 

Мовчан М. М. 2513 

Могиліна Л. А. 3396 

Могилова А. Ю. 3374 

Могильний Ф. В. 2171 

Мозолюк-

Коновалова О. М. 2190 

Мойсєєнко Ю. І. 2320 

Мойсюк О. С. 3528 

Мокіна С. М. 1517 

Молоканова В. М. 1228 

Молчко О. О. 3693 

Монарх В. В. 3270 

Монич Л. М. 1271 

Монтвід П. Ю. 2630 

Монтессорі М. (2112) 

Морарь О. І. 2137 

Мордвінов Р. І. 1110 

Мороз В. Р. 1382 

Мороз Е. Г. 3397 

Мороз С. Е. 2321 

Мороз Т. О. 1541 

Морозов А. Ю. 1367 

Морозов В. В. 1278 

Морозова Є. П. 1229 

Морозова Н. І. 3012 

Морушко О. В. 3063 

Мосієвич Л. В. 3631 

Мосійчук І. В. 1671 

Москвічова О. С. 1600 

Москвічова Ю. О. 3508 

Мосорко М. І. 3845 

Мостенець С. В. 1601 

Мосула М. З. 2633 

Моторна О. О. 3241 

Моторний В. А. 3280 

Мохамад Закарія  

Ахмад 2893 

Мохаммад Садегі 

Фархондех 3523 

Мохова Ю. Л. 2052 

Муаяд К. М. Маклоуф 
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Мудрак І. М. 2514 

Музика Д. В. 3298 

Музичак А. З. 3500 

Мукан В. С. 3744 

Муковоз О. Є. 2776 

Мулеса П. П. 1149 

Мунтян Л. В. 3632 

Муращенко А. М. 3033 

Муркович Л. І. 2053 

Мусаєв Р. І. 3013 

Мусієздов О. О. 1392 

Мусієнко К. С. 2749 

Мухін В. Є. 1127 

Мухомор О. І. 2938 

Мушит С. О. 3327 

Мушник С. М. (3738) 

Мягков С. О. 2948 

Мялковський Д. С. 2984 

Набокова І. Ю. 3633 

Навроцька Н. А. 1703 

Нагернюк Д. В. 3226 

Нагірний А. В. 3104 

Нагорна Н. О. 2750 

Нагорний Є. В. 1812 

Нагорний Я. В. 3745 

Нагорняк Р. І. 2602 

Нагуляк О. О. 2515 

Надеран Е. 1150 

Наєнко Г. М. 3676 

Назаренко І. А. 2985 

Назаренко І. П. 3424 

Назаренко О. А. 1730 

Назаренко Ю. Ю. 1487 

Назарець В. М. 3727 

Назарковський М. О. 2574 

Назарук Н. В. 3303 

Найдьонова А. В. 2322 

Найфлейш В. Д. 1909 

Наместнік В. В. 2023 

Нападій А. П. 3581 

Нападовська І. В. 3355 

Насєка В. М. 2538 

Насібова О. В. 2074 

Настенко А. О. 3481 

Настюк А. А. 1813 

Настюк М. Г. 2618 

Натрошвілі Г. Р. 1694 

Натуркач Р. П. 1814 

Наумук А. Ю. 2539 

Наффаа Х. М. 3064 

Нацюк М. Б. 2323 

Начичко В. О. 2666 

Неговська Ю. М. 1640 

Негода Ю. В. 1602 

Недашковський І. П. 3184 

Незнамов С. О. 3328 

Некрасов О. О. 1887 

Нелін М. В. 1449 

Неміш Ю. В. 3398 

Немлій Л. С. 2324 

Немченко В. В. 1171 

Несвіт К. В. 2458 

Нессонова М. М. 1151 

Нестайко В. (3733) 

Нестеренко А. А. 2113 

Нестеренко А. С. 1761 

Нестеренко Н. П. 3746 

Нестерович Н. В. 2601 

Нестор Р. А. 2894 

Нетецька Є. В. 1383 

Неуймін О. С. 3090 

Нехайчук Д. В. 1525 

Нечай А. М. 2540 

Нечепуренко Д. С. 3490 

Нечипоренко К. П. 2138 

Нечуйвітер О. П. 2445 

Нешик Т. С. 1888 

Нємцева Ю. В. 2716 

Никитенко В. А. 1488 

Никифорук О. В. 3271 

Николишин Л. В. 2707 

Нитребич О. О. 1116 

Ніжніков М. Л. 2054 

Нікітіна А. В. 3399 

Нікітчина Т. С. 2996 

Нікіфорова Є. В. 3846 

Ніколаєв В. В. 3112 

Ніколаєнко В. В. 3582 

Ніколаєнко С. М. 2079 

Ніколайчук Х. М. 3701 

Ніколаї Л. Ф. (3838) 
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Нікуліна В. В. 2637 

Нікуліна Т. В. 2680 

Ніршберг О. Є. 2949 

Ніточко К. О. 3014 

Ніценко М. П. 3256 

Ніцук Ю. А. 2528 

Новак А. В. 3847 

Новицький В. В. 1751 

Новицький Р. М. 1172 

Новікова Є. Б. 3694 

Новікова О. Б. 1152 

Новоскольцев Г. Б. 1454 

Новохацька Н. А. 2475 

Нор В. Ю. 3320 

Носенко В. О. 1990 

Носкова С. А. 1542 

Носовець О. К. 1153 

Носолевська В. Л. 3634 

Носонова Г. В. 2924 

Нудьга М. О. 2325 

Нужна К. А. 3661 

Обіюх Н. М. 2011 

Обушенко Н. М. 1991 

Овсяк О. В. 1103 

Овчар І. Є. 2433 

О.Генрі (3621, 3636) 

Огороднік К. М. 1889 

Огороднікова Н. Л. 1230 

Огурцов О. С. 2895 

Однодворець Л. В. 2556 

Одошевська О. М. 3015 

Ожга М. М. 2326 

Окіпняк Д. А. 2327 

Окландер Т. О. 1556 

Окрепка А. І. 2005 

Оксимець В. М. 2950 

Олексенко В. В. 2854 

Олексенко К. В. 1603 

Олексів І. В. 1101 

Олексієнко А. В. 3650 

Олексін Ю. П. 2144 

Олексюк В. М. 1489 

Олексюк О. Р. 2328 

Олефір О. В. 3292 

Олех Т. М. 2459 

Олешкевич А. І. 2559 

Олійник Д. Ю. 3175 

Олійник О. О. 1566 

Ольховська О. В. 2460 

Олянич В. В. 3806 

Омаров Ш. А. 1526 

Омельковець О. Я. 3797 

Омельченко І. В. 2594 

Омельчук О. В. 2172 

Омельяненко Т. В. 3375 

Омшанська А. Г. 3515 

Онищенко В. Ф. 2541 

Онищенко О. М. (3850) 

Онищенко Ю. В. 3016 

Онищук А. С. 2329 

Онопко М. О. 1711 

Опалюк Т. Л. 2330 

Опанасюк О. П. 3504 

Орел О. І. 1641 

Оржинська Е. І. 1890 

Оріщук О. С. 3322 

Орлюк Т. М. 2726 

Орнат М. Р. 1652 

Оробінська Р. В. 3651 

Осипенко А. І. 1815 

Осипчук С. О. 3079 

Оснач Р. Г. 2896 

Осокіна О. І. 2967 

Остапенко А. К. 2331 

Остапенко Л. О. 1816 

Остапенко О. М. 1817 

Остапенко Я. О. 3356 

Остапець І. Ю. 1371 

Остапчук Д. О. 1672 

Остапчук К. В. 2734 

Остапчук Н. О. 2332 

Остапчук С. М. 3357 

Осташевський С. А. 3337 

Островський А. В. 2897 

Паболков В. В. 3185 

Павич М. (3756) 

Павленко М. Ю. 3242 

Павленко О. І. 2838 

Павленко О. К. 3314 

Павленко- 

Баришева В. С. 2667 

Павлик Г. В. 1154 

Павлійчук В. А. 1971 

Павлов С. В. 2955 

Павловський С. В. 3047 

Павлюк О. М. 2333 

Падалка О. В. 3652 

Падалка О. І. 2334 

Палаженко О. П. 3546 

Паламарчук І. І. 3257 

Паламарчук С. І. 2898 

Паламарюк М. Ю. 3771 

Палапа В. В. 3017 

Палій К. С. 1302 

Палій О. М. 1731 

Пальчик А. О. 1384 

Пальчук Н. С. 3281 

Пампура С. Ю. 3605 

Панаріна Ю. В. 3400 

Панас М. А. 2657 

Панасюк І. П. 3342 

Панкратова М. Л. 2516 

Панченко В. В. 2055 

Панчишина О. О. 1972 

Панчук І. І. 2640 

Панькевич В. В. 2951 

Паньков А. В. 2434 

Панюк Т. П. 1231 

Парацій О. З. 2811 

Парно Л. Д. 1460 

Парсяк К. В. 1232 

Пархоменко О. В. 1303 

Пасевич Ю. В. 3772 

Пасічник Г. В. 2648 

Пасічник Н. О. 1347 

Пасічник Я. С. 1752 

Пастовенський О. В. 2145 

Пастушенко О. В. 1418 

Паур І. В. 3786 

Пахаренко В. І. 3728 

Пахода С. С. 2075 

Пахомова О. О. 2751 

Пацкан В. В. 1818 

Пачева Н. О. 1490 

Пашко О. В. 3722 

Пашковський Є. (3687) 

Пащенко К. Ю. 2899 

Пащенко М. І. 2517 

Пащенко О. В. 2529 

Пекшин С. В. 3401 

Пелех Л. Р. 2082 

Пеньков А. Ю. 2777 

Переверзєв Є. В. 1699 

Перекрестная О. О. 1910 



   

 
393 

Перепадя Д. О. 2114 

Перепелиця О. М. 1279 

Перепелюкова О. В. 1543 

Перец Ю. С. 2542 

Перинець К. Ю. 3723 

Перов Д. О. 1819 

Перцов І. В. 2986 

Першина Ю. І. 2446 

Петренко Д. Г. 2778 

Петринич В. В. 2779 

Петриченко І. І. 1673 

Петричук М. В. 3048 

Петрова А. С. 1348 

Петрова К. Г. 3065 

Петровська С. А. 1544 

Петровський М. І. 1545 

Петровський М. С. 1173 

Петрук Л. Г. 2839 

Петрученко Н. М. 1349 

Петрушевський А. О. 

 1174 

Петрушин Д. В. 3583 

Пєтков О. В. 2812 

Пивавар І. В. 2056 

Пивоварська К. С. 1419 

Пилаєва Т. В. 2335 

Пилипенко С. В. 2699 

Пилипович Т. В. 3792 

Пилипчук О. С. 2543 

Пилявець В. М. 1674 

Пилячик Н. Є. 3635 

Пипко С. О. 1604 

Пирогов І. Ф. 2974 

Писарева О. А. 3724 

Пишко О. Л. 2173 

Пігнастий О. М. 3476 

Підвальна Ю. В. 2095 

Піддубна А. В. 1891 

Піддубна Д. С. 2012 

Підкопай Д. С. 1992 

Пілат О. Ю. 1111 

Пілецька С. Т. 3340 

Пісарюк С. М. 3402 

Пісецька М. Е. 2900 

Піскун О. О. 2386 

Пітик О. Я. 1491 

Піщанська Н. О. 3186 

Плачинда Т. С. 2216 

Плашихін С. В. 3138 

Побережець Г. С. 3848 

Побережний В. В. 2024 

Повар М. Г. 3747 

Поведа О. П. 1450 

Повеличенко М. С. 2987 

Повч З. В. 2997 

Поггенполь В. О. (3858) 

Погорєлов В. В. 2963 

Погорєлова А. І. 1458 

Погоріла Л. П. 1732 

Погоруй А. О. 2441 

Погребняк Н. С. 1820 

Пода О. А. 2901 

Подвальна Н. Е. 3358 

Поджинська О. О. 1350 

Подобєд Н. В. 2057 

Позднякова-

Кирбят'єва Е. Г. 1393 

Пойта І. О. 1642 

Покиньчереда В. В. 3359 

Полєнок А. В. 3258 

Поліщук Д. М. 2518 

Поліщук П. В. 1733 

Поліщук Р. В. 2096 

Поліщук Т. В. 2560 

Полтавець Л. Л. 1388 

Полторжицька Т. В. 2551 

Полякова І. В. 2336 

Полякова М. Є. 3849 

Полякова О. В. 3606 

Пономаренко В. О. 2471 

Пономаренко С. С. 2519 

Пономарьова В. В. 2199 

Понько Л. П. 3315 

Понятовський В. А. 2977 

Попіль Д. Ю. 1272 

Поплавська М. В. 1922 

Попов М. О. 3403 

Попов О. І. 1973 

Попов С. А. 2015 

Попова Г. В. 2337 

Попова М. А. 1175 

Попович М. М. 1821 

Попович Н. Г. 2016 

Попович Н. М. 3666 

Попович П. В. 3235 

Порохня Н. Г. 2813 

Поручинська І. В. 3773 

Посилаєва О. О. 3259 

Посохов Є. О. 2570 

Постевка Г. І. 2097 

Потапенко Е. В. 2564 

Потапчук Т. В. 2338 

Потворова Н. В. 3467 

Потокій Н. Й. 2978 

Потопляк О. І. 3260 

Потюк І. Є. 2339 

Почтаренко П. П. 3304 

Почтовюк А. Б. 2217 

Почуєва О. О. 2098 

Пошелок Д. М. 2622 

Правдюк С. М. 1822 

Привроцька І. Б. 2649 

Пригара І. О. 1492 

Придачук О. А. 1823 

Приймак В. Ю. 3091 

Прилуцька А. С. 2681 

Прилуцький А. М. 1643 

Примак В. Д. 1938 

Примуш Р. Б. 2025 

Присяжнюк П. М. 3447 

Притискач І. В. 3066 

Приходько Г. В. 2099 

Приходько Д. О. 3404 

Пройдак А. Ю. 3448 

Прокіпчин С. А. 3748 

Прокопенко В. Ю. 1567 

Прокопович Т. А. 1351 

Прокудін О. Г. 1176 

Проневич В. А. 3267 

Проніков О. К. 2218 

Проскуріна К. С. 1304 

Проскуркіна Я. І. 2340 

Проскурняк О. І. 1311 

Проскурняк Р. В. 3453 

Прохорова В. М. 1546 

Проценко В. М. 1233 

Проценко О. Л. 2404 

Проців О. Р. 2058 

Проць Р. О. 2174 

Прощин В. С. 1824 

Пташник- 

Середюк О. І. 1420 

Пудичева Г. О. 3405 

Пустовіт І. М. 3272 
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Пустовойтов П. Є. 1128 

Пухлянко М. Є. 3547 

Пухтаєвич Р. П. 2435 

Пюра О. С. 2341 

Равлів Ю. А. 2752 

Раджапакса Й. К. 2072 

Радзівіл Т. А. 2200 

Радзієвський Р. М. 2342 

Радієвська А. А. 2139 

Радіонов Т. В. 3524 

Радух Н. Б. 3227 

Радченко В. В. 3018 

Радченко К. С. 3119 

Радчук І. В. 2405 

Радюк М. В. 3151 

Разі Джабур Шгіт  

Аль-Азаві 2461 

Рак Ю. А. 1685 

Рахманінов С. В. (3544) 

Рахнянська Т. О. 2006 

Рацька Н. Б. 3454 

Рашковська І. В. 1352 

Рева О. В. 1234 

Ревер В. Б. 2612 

Ревич М. Я. 1605 

Ревіна Д. О. 2100 

Ревуцька С. А. 2119 

Регейло І. Ю. 2219 

Редьква О. З. 1235 

Резнік П. А. 3169 

Резнікова Н. В. 1465 

Резніченко В. М. 1993 

Резніченко І. Г. 2101 

Рендюк С. П. 2343 

Реслер М. В. 3344 

Рєзніков С. І. 1305 

Рибак Л. І. 3584 

Рибак О. В. 1236 

Рибченко Л. А. 3019 

Риженко М. В. 2175 

Рижмань Л. Д. 3228 

Рижова О. А. 2499 

Рикова О. М. 1911 

Римар Ю. М. 1237 

Римарук І. (3690) 

Риндер І. Д. 1353 

Риндіна Н. Г. 2785 

Ринковий Т. П. 2059 

Рисинець Т. П. 1354 

Рисін В. В. 1568 

Ріжняк Р. Я. 3807 

Рогозіна В. Б. 1177 

Родінкова В. В. 2768 

Родіонова Ю. В. 2814 

Рожак Н. В. 2344 

Розгон В. В. 2125 

Роздобудько Б. В. 3428 

Розуменко В. О. 2902 

Роїк Н. Г. 1455 

Роковий О. П. 1134 

Роман В. І. 3472 

Роман Л. Ю. 2582 

Романенко А. В. 1825 

Романенко Є. О. 2032 

Романенко Л. В. 2201 

Романенко О. В. 3360 

Романець Н. Р. 3808 

Романишин С. О. 1178 

Романишин Т. Л. 3143 

Романів А. М. 2413 

Романова Н. В. 3642 

Романова Т. І. 3187 

Романчук Т. Б. 3020 

Романчук Я. М. 2345 

Романюк Д. М. 1518 

Романюк І. А. 1519 

Романюк Л. В. 1312 

Романюк О. С. 2346 

Ромашко О. В. 3762 

Ромашов Ю. В. 3041 

Роменський О. О. 3798 

Ромман Хайсам Дж. М. 
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Ронська О. Г. 3361 

Ропотан І. В. 1547 

Россильна О. В. 1912 

Ротар В. Б. 2347 

Рубльова Т. В. 2650 

Рудаківська С. В. 1306 

Рудакова Г. В. 3477 

Рудалєва Л. В. 2060 

Рудевська В. І. 1606 

Руденко А. С. 3776 

Руденко Б. Б. 1372 

Руденко К. В. 2615 

Руденко Н. І. 2348 

Руденко Р. М. 2544 

Руденко С. М. 2840 

Руденчик Т. В. 3468 

Рудик В. К. 2073 

Рудківський О. А. 3406 

Рудник Л. І. 1826 

Рудніченко Є. М. 1191 

Рудой О. В. 3305 

Рудь О. Д. 2547 

Рудь Ю. М. 1238, 2007 

Руккас К. М. 1158 

Русин В. В. 2944 

Русін О. О. 3276 

Русов О. (2101) 

Русова С. (2112) 

Рущак М. М. 2566 

Рябова О. А. 2500 

Рябокінь Н. О. 3695 

Рябоконь А. П. 3207 

Рябоконь О. В. 3774 

Рябоконь О. П. 3208 

Рябоконь Ю. Ю. 2855 

Рябцева О. Д. 3021 

Рябцева О. Є. 3407 

Рязанова Н. І. 1954 

Сабадош Т. І. 1734 

Сабан В. З. 2406 

Сабірова А. Е. 3408 

Савеліхіна І. О. 2841 

Савенко Д. Л. 1974 

Савіна Ю. О. 3636 

Савінов В. Ю. 1118 

Савіцька В. В. 2349 

Савченко Л. Г. 3850 

Савченко Л. О. 2220 

Савченко О. О. 3851 

Савчин О. Я. 1675 

Сагайдачний П. (3748) 

Саган Г. В. 3809 

Садковий В. П. 2033 

Садченко М. М. 1827 

Саєнко О. Р. 3409 

Саїнчук О. М. 3586 

Сайдак Р. В. 3266 

Сакал В. В. 2903 

Сакевич В. Д. 2842 

Саламаха І. П. 3852 

Салміна Я. О. 2008 
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Салтиков Д. Ю. 2520 

Салун М. М. 3376 

Самер Абдель-Хамід  

Лага 3482 

Самко Н. Г. 1607 

Самойленко А. А. 2641 

Самойленко І. В. 2447 

Самойленко Т. В. 3449 

Самойлик Д. О. 1828 

Самойлова М. В. В. 3022 

Самофалов Д. О. 2843 

Самохвалова А. І. 3188 

Самсонов Ю. В. 3092 

Самсонюк І. М. 2682 

Самуляк О. В. 1421 

Санагурська Г. М. 1943 

Сандурська О. В. 3199 

Сапко С. А. 3306 

Сапрун О. В. 1829 

Сарана Л. А. 1548 

Сарієнко В. В. 2176 

Сас Н. М. 2221 

Сатановська І. П. 3282 

Сатановська М. А. 1830 

Саф'ян Ю. О. 3637 

Сахацька І. М. 2753 

Сащук Т. І. 1422 

Свалявин О. В. 2595 

Свириденко Д. Б. 1280 

Свищук А. С. 1608 

Свірідова С. В. 3548 

Світлик Г. В. 2786 

Світлична С. Ю. 2102 

Свічинський С. В. 3335 

Свята О. П. 3023 

Севрук І. М. 1686 

Седляр Ю. О. 1443 

Сеітяг'яєва Т. Р. 3758 

Секелик Р. І. 2815 

Селевко Є. О. 3229 

Селіванова Н. М. 1239 

Селінджер Дж. Д. (3712) 

Семендяк В. М. 1609 

Семенів Б. С. 2350 

Семенова Н. В. 3587 

Семеногов І. В. 1892 

Семеняка М. В. 3080 

Семеряк З. С. 3588 

Семесюк Н. І. 3024 

Сеник Г. І. 3696 

Сеник Р. М. 1307 

Сеник Ю. І. 2651 

Сенів Р. В. 3230 

Сеніна Л. В. 3787 

Сенічкіна О. Е. 1520 

Сенча В. В. 2754 

Сербіна К. Ю. 1451 

Сергеєва О. С. 2185 

Сергета Д. П. 2717 

Сергєєв С. С. 2411 

Сергєєва Л. М. 2436 

Сергієнко П. Ю. 3077 

Сергієнко С. А. 2575,  

 3410 

Середа В. В. 1762 

Середницька Х. І. 2561 

Середюк В. О. 2576 

Сєрова О. Ю. 3549 

Сибаль О. Б. 1893 

Сивик О. А. 2351 

Сидор Г. В. 1610 

Сидор О. В. 1266 

Сидоренко Т. М. 1240 

Сидорика І. М. 3124 

Сидорова К. Г. 2026 

Синиця М. В. 2683 

Синишина В. М. 1355 

Синьковська О. В. 3170 

Синячов О. П. 2061 

Сирветник-Царій В. В. 

 1690 

Сироватка Д. А. 3329 

Сироватська М. І. 3749 

Сиропятов О. А. 3097 

Сирота О. А. 2062 

Сисак М. М. 1377 

Сисоєв М. О. 3120 

Сисоєв Ю. О. 3115 

Сисоєва В. В. 3516 

Ситник Н. С. 1687 

Ситник О. В. 1423 

Ситнікова А. С. 3853 

Ситняк Р. М. 3607 

Сичова О. В. 3509 

Сівіцька С. П. 1493 

Сігалова І. О. 2407 

Сідашенко О. І. 2658 

Сіденко Є. В. 1155 

Сідоров О. О. 1356 

Сідь Є. В. 2816 

Сікорська А. В. 3550 

Сільченко І. В. 3854 

Сімахова А. О. 1494 

Сімсон О. Е. 1903 

Сімутін В. В. 1831 

Сін Чжефу 2103 

Сінайко І. О. 2844 

Сіра Е. О. 1676 

Сіренко С. В. 2387 

Сірко Р. Б. 1936 

Сіротін Ю. О. 3067 

Сіцінська М. В. 2034 

Січкаренко Г. Г. 3810 

Скавронська О. М. 2104 

Скалецька Н. М. 2718 

Скарга- 

Бандурова І. С. 1159 

Скачкова Н. О. 2964 

Скиданенко М. С. 3426 

Скирденко В. О. 3469 

Скирта О. С. 3589 

Скитиба К. М. 3362 

Скляр В. Г. 2661 

Скобелєв В. В. 2412 

Скобенко Є. О. 2952 

Скоморовський В. Б. 1763 

Скоп Х. І. 3363 

Скорейко Н. І. 1832 

Скоробагатько О. В. 1241 

Скоромна М. В. 2352 

Скоромний А. Л. 3189 

Скоромний Я. І. 1833 

Скороход А. В. 2727 

Скребцов А. А. 3455 

Скрипка О. Ю. 1834 

Скуляк В. М. 1611 

Скупа О. О. 2755 

Слабоуз В. В. 3608 

Славова Л. Л. 3613 

Славутич Я. (3754) 

Слатвінська Л. А. 1495 

Слепчук І. 3460 

Слесаренко О. О. 3855 

Слесик К. М. 2146 
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Слинчук К. П. 1242 

Слинько Ю. О. 2904 

Слівінська- 

Курчак Х. Б. 2845 

Сліпухіна І. А. 2222 

Слободнюк Р. Є. 3435 

Слободчикова О. А. 3411 

Слободян С. О. 3261 

Слободянюк Д. В. 2521 

Словінський В. К. 3503 

Смаглій В. М. 3638 

Смаль М. В. 3243 

Смик С. Ю. 3139 

Смірнов Н. А. 2684 

Смірнов Я. В. 2476 

Смірнова О. О. 1260 

Смірнова Я. В. 2126 

Сміюха О. А. 2939 

Смольська О. Ю. 3364 

Смусь А. Г. 1424 

Снігова С. М. 2105 

Снітовська О. Й. 3703 

Собко І. М. 3590 

Соболевська М. О. 1394 

Соболевський Г. Г. 3200 

Соболь В. О. 2817 

Совпель О. В. 2856 

Содома Р. І. 1612 

Сокіл Л. М. 1613 

Соколовська І. О. 3436 

Солдатов С. В. 1357 

Солов'яненко А. А. 3560 

Солодовнікова Х. К. 1425 

Солоїд О. В. 3412 

Соломицький М. Ю. 3081 

Сольська Т. М. 3653 

Соляков Д. Г. 2485 

Соляник М. Г. 2106 

Сонюк О. В. 1975 

Сопівник І. В. 2083 

Сопіга В. Б. 2353 

Сорвачов О. В. 1955 

Сорока Ю. В. 3231 

Соронович І. М. 3591 

Сорочан К. С. 3799 

Сосніна Г. В. 1927 

Сосновський Є. В. 2668 

Сотник В. О. 3082 

Сотников А. В. 2988 

Сотська Г. І. 2223 

Соуд Абдалазез  

Мохамед Амен 1179 

Спаська Ю. С. 2638 

Спаський Г. В. 1656 

Спірідонова В. О. 2186 

Сподарик М. І. 2577 

Ставицька А. В. 3856 

Ставицька І. В. 2354 

Ставиченко А. В. 3551 

Стадник В. В. 3592 

Стадник С. С. 2177 

Стальцов В. В. 2488 

Старко І. Є. 3365 

Старкова О. М. 2846 

Стародубов І. В. 1835 

Старченко А. Ю. 1836,  

 3593 

Старченко Н. П. 3811 

Стас Т. В. 2355 

Стахмич Ю. С. 3609 

Стебелецька Н. М. 3129 

Стеблянко М. Д. 1695 

Стельмах Я. А. 3036 

Стемковська Я. Є. 2120 

Степаненко Н. О. 2940 

Степаненко Н. П. 2669 

Степанов М. Ю. 3857 

Степанова Г. В. 1243 

Степанченко О. С. 1913 

Степашко В. О. 2224 

Стефанишин М. В. 1614 

Стеф'юк Р. Г. 3529 

Стеценко В. А. 3413 

Стецюк Н. Є. 3366 

Стєкольщикова В. А. 1426 

Стєпанова К. В. 2437 

Стирська О. І. 1615 

Стіренко С. Г. 1114 

Стовбецька Л. С. 3307 

Стогній Н. П. 2522 

Столяр З. В. 2356 

Столярчук Н. М. 3367 

Столярчук О. В. 3610 

Столярчук О. С. 1308 

Сторож І. В. 3083 

Сторожук Н. В. 3414 

Стоян К. С. 1644 

Страйгородська Л. І. 3858 

Стратівнов Є. В. 3037 

Стребкова І. В. 3510 

Стрєпетова О. В. 2756 

Стрижак В. В. 3126 

Стрижак О. Є. 1160 

Стрілець В. В. 1735 

Стрілець О. П. 3286 

Стрілок І. І. 1244 

Строганова Г. О. 3654 

Строгонова Т. В. 2357 

Строков Є. М. 1245 

Строкова С. О. 2818 

Стронська Н. Т. 1263 

Струнін В. В. 3415 

Студницький Р. О. 3525 

Ступарик Б. М. (2085) 

Ступень О. І. 1496 

Стус В. С. (3736) 

Суббот А. А. 1837 

Субота І. О. 2462 

Суздаль М. М. 3775 

Суліма Г. М. 3001 

Суліма М. М. 3098 

Сумська В. В. 2027 

Супрун О. С. 2757 

Сургайло М. Л. 3108 

Сурник В. М. 1838 

Сусь М. О. 3190 

Сухина Ю. В. 2063 

Сухолиткий В. М. 2905 

Сухолова І. Є. 3501 

Сухорукова Л. А. 3511 

Сушко І. О. 3074 

Сущук Н. А. 2758 

Сысоев А. А. 2626 

Сьомкін В. В. 2463 

Сюй Ліша 3750 

Сюй Чже 2358 

Табакова Т. В. 1616 

Талан Г. О. 1497 

Танасієнко П. В. 2769 

Таран Є. І. 1456 

Тараненко А. О. 3273 

Тараненко В. М. 3038 

Таранець С. В. 3793 

Таранов С. В. 1281 



   

 
397 

Таранчук В. В. 2819 

Тарасенко В. Г. 3438 

Тарасов Д. А. 3232 

Тарасов О. В. 1742 

Тарасюк Д. С. 1617 

Таращенко В. А. 1618 

Тарусіна О. В. 3025 

Татарко Ю. В. 3450 

Татарченко М. О. 3483 

Татусь В. В. 3178 

Теккерей В. М. (3603) 

Тележняк К. О. 3859 

Теличко І. Б. 3196 

Тельпіс О. В. 1445 

Телячий Ю. В. 3812 

Темченко В. О. 3594 

Терендій О. В. 1125 

Терентьєв О. Є. 3039 

Тереняк Ю. М. 2634 

Терлецька У. І. 2202 

Терно С. О. 2147 

Терновець О. М. 2121 

Тернущак М. М. 1839 

Терпелюк В. В. 2140 

Тертишніков Р. В. 1976 

Техрані А. 3205 

Тибінка Г. І. 1521 

Тимофеев В. А. 2685 

Тимофєєва К. О. 1549 

Тимофіїв С. В. 1498 

Тимошенко Н. А. 3484 

Тимошенко Ю. О. 1619,  

 3813 

Тимощук М. П. 3416 

Тимченко В. М. 3860 

Тимчик Г. С. 1840 

Тимчишин О. Л. 2759 

Тимчук І. В. 2659 

Тинний В. І. 2359 

Тиркус Ю. С. 1457 

Тисячка Г. М. 3026 

Тихомирова Т. С. 3442 

Тихоніна С. І. 3639 

Тихонович В. В. 2064 

Тичина С. О. 2578 

Тишкевич Д. Г. 3451 

Тищенко О. В. 1996 

Тищенко О. О. 1691 

Тільняк Н. В. 2360 

Тімошенко Н. С. 2489 

Тімощенко Н. М. 2953 

Тітенко З. М. 1246 

Тітіка О. О. 3861 

Тіткова А. В. 2847 

Тітова Н. О. 2605 

Тіщенко Ю. В. 1736 

Ткач О. С. 2989 

Ткач С. В. 2906 

Ткач С. М. 1499 

Ткаченко А. С. 2907 

Ткаченко В. В. 2361 

Ткаченко В. Ф. 3068 

Ткаченко К. О. 2362 

Ткаченко М. О. 2363 

Ткаченко О. І. 2857 

Ткаченко Ю. В. 1500 

Ткаченко Я. В. 2652 

Ткачук І. В. 3140 

Товбич В. В. 3518 

Товкач О. М. 2545 

Товкач С. С. 3206 

Товмасян В. Р. 1501 

Тодорюк В. Б. 3308 

Тодорюк С. І. 1645 

Тодосова Г. І. 2065 

Тодуа Т. Л. 1914 

Толкачова І. А. 1841 

Толстолузька О. Г. 1137 

Томашик В. В. 2443 

Томенко М. Г. 2107 

Томіна В. Ю. 1842 

Томчаній М. (3730) 

Тонієвич Є. Д. 1944 

Топорівська Я. В. 2364 

Топузова А. В. 2178 

Торбас О. О. 1894 

Торопенко А. В. 1156 

Травінська С. І. 3368 

Трандафілов В. М. 3069 

Третяк М. В. 2066 

Третяк Ю. В. 3519 

Тригуб О. О. 3777 

Трикоз Л. В. 3155 

Трифанова М. В. 2627 

Трифонова Н. С. 2820 

Тройнікова Н. М. 3725 

Троснікова І. Ю. 3121 

Тросюк С. Д. 2179 

Трофіменко Ю. Ю. 2660 

Трофімова О. В. 3461 

Трохименко А. Ю. 2567 

Трохимчук А. І. 3290 

Трохимчук В. В. 1502 

Троцько М. Л. 3099 

Трубіна М. В. 1843 

Трубніков В. С. 2552 

Труханська О. О. 3244 

Тугай Я. Б. 3491 

Туровський А. О. 3075 

Турчин М. Б. 1378 

Тучапська А. Я. 3330 

Тютюнник О. І. 2365 

Уваров В. Ю. 2908 

Узлов Д. Ю. 1180 

Украінцев О. А. 1937 

Уманець В. О. 2203 

Умерова Г. А. 2366 

Унгурян А. М. 2909 

Урвант Л. П. 2653 

Уровський О. О. 2954 

Урсакі Н. О. 3027 

Усар І. Я. 2444 

Усманова Т. Е. 3028 

Устименко О. М. 3862 

Устич С. І. 1395 

Утаві А. А. 1437 

Утіна А. М. 3552 

Уханова І. О. 1677 

Учитель І. Б. 2367 

Ушакова В. Р. 3029 

Ушенко В. О. 2495 

Файзулаєва О. М. 3084 

Федак С. С. 3595 

Феденько С. М. 1678 

Федишин Н. І. 1247 

Федів В. І. 2557 

Федоренко В. В. 1844 

Федоренко Р. М. 2408 

Федоречко О. І. 1126 

Федоров В. В. 2496 

Федорова О. М. 1358 

Федорченко А. М. 3309 

Федорчук В. Є. 3456 

Федоряченко С. О. 3152 
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Федосова М. О. 3751 

Федурко О. М. 3697 

Федчишин Д. В. 2009 

Федько Я. В. 1389 

Федюк Л. В. 1916 

Федяєва М. С. 1679 

Фесенко А. В. 1112 

Фецович Т. Р. 1248 

Филипчук Л. В. 3485 

Філеп М. Й. 2583 

Філик О. В. 2780 

Філімонов Д. О. 2965 

Філіппов А. О. 3154 

Філоненко Г. М. 1895 

Фінін Г. І. 1373 

Фісак І. В. 3726 

Фісяк І. Є. 3655 

Фіщук Л. Є. 2635 

Фіщук О. С. 2670 

Флаксемберг М. А. 3030 

Фолес А. М. 1845 

Фомочкіна І. І. 2770 

Франко І. (1295) 

Франчук Л. О. 3310 

Фрасинюк Т. І. 3339 

Фріс І. П. 1896 

Фрумкіна А. Л. 3656 

Хавер В. М. 1503 

Хавкар Хуссейн  

Джаафар 3788 

Хаейн Т. М. 1259 

Хаєцька О. П. 1504 

Халед Салута 1712 

Халімон Н. М. 2108 

Хамуді І. 3031 

Ханенова В. А. 2821 

Харинович-

Яворська Д. О. 3369 

Харитонов Д. А. 1249 

Харитонюк Р. О. 2728 

Харламова Л. С. 2368 

Харченко О. О. 2692 

Харченко С. В. 3109 

Хасанова О. В. 1559 

Хащина В. О. 2848 

Хе Ївень 2369 

Хижинський В. В. 3527 

Хижняк В. М. 3233 

Хлєстова О. А. 3452 

Хмара О. В. 2941 

Хмарська І. А. 3417 

Ходак І. В. 3863 

Ходакевич О. Г. 1359 

Ходаківський О. А. 2787 

Ходневич Я. В. 2464 

Ходова Я. О. 3418 

Холонюк О. Л. 1680 

Хоменко І. М. 2709 

Хоменко О. В. 2225 

Хоменко О. Ю. 2979 

Хоменко С. Ю. 3864 

Хоменко- 

Семенова Л. О. 2370 

Хомич С. М. 3245 

Хомишин О. М. 3752 

Хом'як В. Р. 1505 

Хом'як О. М. 2465 

Хоптяр А. Ю. 3865 

Хорішко К. С. 1506 

Хортецька Т. В. 2760 

Хохуляк О. О. 1550 

Храмцова В. В. 1360 

Храпатий С. В. 2481 

Хребтова Г. С. 2501 

Хренова В. В. 2371 

Христюк Б. Ф. 2619 

Хріпта Н. І. 2562 

Хромченко О. В. 2372 

Хруник С. Я. 2409 

Хрутьба В. О. 1192 

Хуан Цзечуань 3553 

Худояр Л. В. 1737 

Цапко Ю. В. 3492 

Царук О. Д. 3640 

Цвєткова Г. Г. 2226 

Цертелєв М. (3775) 

Цзоу Вей 3554 

Цзян Даньян 1361 

Циба А. О. 2686 

Цибульська В. В. 3596 

Циганаш А. В. 1362 

Циганенко Н. І. 3445 

Циганков О. В. 2585 

Циганський В. І. 3285 

Цизорик Н. М. 2596 

Цимбал О. М. 1138 

Цимбалюк Ю. В. 2956 

Цимбалюк Ю. І. 3212 

Циналєвська І. А. 1551 

Цись Д. І. 2373 

Цівина М. С. 1700 

Цірат Г. А. 1959 

Ціхановська В. М. 1657 

Цоколенко О. А. 2374 

Цуркан М. В. 3698 

Цьонь О. П. 3246 

Цюняк О. П. 2375 

Цюра О. В. 1994 

Цюцюра М. І. 1181 

Чав'як І. І. 2598 

Чаговець Б. М. 2122 

Чайка В. Г. 2910 

Чайківська Г. С. 3662 

Чала А. Г. 2127 

Чанцев В. А. 2911 

Чаплінський В. Р. 1250 

Чапля О. В. 2697 

Чаркіна О. В. 2523 

Чарковська Н. В. 2466 

Чатченко О. Є. 3331 

Чебан О. Я. 1452 

Чеботарьова А. І. 1363 

Челебиева Э. С. 2671 

Челноков М. В. 2388 

Челомбітько В. Ф. 2417 

Челядина Н. С. 2687 

Чемелюх М. А. 3667 

Чемеріс О. В. 2672 

Ченаш В. С. 1251 

Чепіга І. В. 2180 

Чепіга Я. Ф. (2080) 

Чепіжко О. О. 2502 

Чепурна М. В. 2376 

Чепурнова Н. В. 2781 

Черба В. М. 2067 

Червінська Л. М. 1446 

Черевченко В. В. 3699 

Череднікова Т. Ю. 2849 

Чередніченко Н. Ю. 2377 

Черемісіна В. Ф. 2925 

Черемнов Д. В. 1977 

Черемухіна О. М. 2991 

Черепанин Р. М. 2673 

Чернелевська О. Л. 1682 



   

 
399 

Чернетченко О. М. 1846 

Чернецька Л. О. 2438 

Чернецька С. Ю. 3512 

Чернишенко О. Є. 2378 

Черно В. С. 2693 

Чернова Л. С. 1252 

Чернокрилюк В. В. 3502 

Чернота Д. С. 1995 

Черняєва А. О. 1253 

Чеханова Г. О. 2439 

Чеховська Г. С. 2926 

Чжао Веньфан 2379 

Чжи Інь 3555 

Чжоу Мін 2181 

Чижиченко Н. М. 1364 

Чирва О. В. 2822 

Чиханцова О. А. 2182 

Чібалашвілі А. О. 3556 

Чінарова Л. Л. 2472 

Чобаль Л. Ю. 1681 

Чолак І. С. 2761 

Чорна В. В. 2141 

Чорна Л. В. 2068 

Чорна М. О. 2524 

Чорновіл А. С. 2927 

Чорнойван Я. В. 1385 

Чорномидз А. В. 2912 

Чорноус А. В. 1433 

Чубка О. М. 1620 

Чувпило В. В. 2069 

Чудак Л. А. 3370 

Чуйко М. М. 2771 

Чуйко Н. Я. 2823 

Чуклін О. П. 3110 

Чулєєв В. Л. 3470 

Чуль О. М. 1552 

Чумак В. В. 2597 

Чумак С. І. 3866 

Чурпій І. К. 2858 

Чурсін О. В. 3531 

Чус О. В. 1897 

Чухраєва Н. М. 3419 

Чухрай А. І. 3420 

Чушенко В. О. 1553 

Шабельник Ю. М. 2546 

Шаблій Д. М. 2913 

Шавурська О. В. 3371 

Шайдецька Л. В. 3176 

Шандрик В. І. 2070 

Шапаренко І. Є. 2674 

Шаповал А. С. 3611 

Шаповал В. М. 2553 

Шаповал Є. Ю. 3597 

Шаповалов А. В. 1847 

Шапран Н. В. 3641 

Шармаков Є. Л. 3171 

Шатагіна О. О. 2483 

Швагер О. В. 2729 

Швадчина Ю. О. 3191 

Швай Н. О. 2414 

Швед О. М. 2586 

Шведа Н. М. 1254 

Швецова Г. А. 2380 

Швець Н. С. 3753 

Швець Ю. О. 3421 

Швець Ю. П. 2914, 3213 

Шевердіна І. М. 2013 

Шевніков Д. М. 3262 

Шевченко А. Ю. 1956 

Шевченко В. Г. 2915 

Шевченко Д. А. 1898 

Шевченко О. В. 1646 

Шевченко О. І. 1256 

Шевченко Т. Г. (3728) 

Шевченко-

Перепьолкіна Р. І. 1560 

Шевчук В. (3731) 

Шевчук В. О. 2980 

Шевчук Д. М. 1282 

Шевчук Д. О. 3478 

Шевчук І. І. 1738 

Шевчук К. М. 3295 

Шевчук М. Б. 3122 

Шевчук Н. В. 1848 

Шевчук О. А. 1569 

Шевчук Т. В. 2688 

Шелест М. О. 2782 

Шелестун К. Ю. 1427 

Шемелько М. Л. 2916 

Шемлі М. 2850 

Шенфельд В. Й. 3040 

Шепель Т. В. 3144 

Шепетяк О. М. 1381 

Шерстюк А. І. 2998 

Шершньова О. А. 1753 

Шетеля Н. І. 2204 

Шикіна О. В. 1647 

Шиленко М. В. 1849 

Шилюк О. І. 3867 

Шимон С. І. 1924 

Шинкаренко В. В. 2142 

Ширай В. В. 3868 

Ширина Т. В. 2654 

Ширма В. В. 1255 

Шитик Л. В. 3677 

Шишкін Г. О. 2227 

Шишкіна І. В. 3713 

Шкатула В. П. 1648 

Шкрьоба А. О. 2762 

Шкумбатюк О. В. 2824 

Шкурупська І. О. 3422 

Шликова В. О. 1507 

Шовкова Г. В. 2584 

Шонія Л. В. 1739 

Шпак Л. О. 1658 

Штанько О. Ф. 3869 

Штепко О. Ю. 3870 

Штим Т. Б. 1915 

Штраус Р. (3551) 

Шуберт Ф. (3538) 

Шугайло О. О. 2418 

Шугалій Н. Є. 2109 

Шукалович А. М. 3871 

Шулдик А. В. 1365 

Шулла Р. С. 1649 

Шульга І. М. 3872 

Шульга О. В. 2467 

Шульгин О. (3816) 

Шульженко Л. Є. 2035 

Шум В. В. 1899 

Шумейко К. О. 3172 

Шуміліна К. С. 2917 

Шумна Л. П. 1997 

Шурдук Р. В. 1740 

Шутова О. С. 1957 

Щербак А. С. 3496 

Щербаков Ю. В. 3557 

Щербакова А. К. 1900 

Щербенюк Н. В. 2763 

Щербина К. О. 3093 

Щербина О. В. 3323 

Щиголь Г. С. 3873 

Щитов Д. М. 1696 

Щукін О. В. 3127 
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Щур О. І. 2918 

Ювченко А. І. 1430 

Юнак А. П. 2381 

Юркевич Х. І. 1850 

Юрко І. В. 3111 

Юрченко Н. С. 2764 

Юрченко О. П. 3558 

Юшкевич Ю. С. 1379 

Якименко О. О. 3700 

Якимов О. О. 3130 

Яковенко І. О. 2382 

Яковлева Л. М. 2788 

Яковлєв С. В. 1113 

Яковлєва О. В. 3678 

Якубчик О. С. 1697 

Яловега Л. В. 3423 

Яніна О. О. 3085 

Янковська Л. Є. 1182 

Яновська К. О. 2919 

Янчук А. О. 1764 

Яременко М. В. 3814 

Яременко Н. С. 1508 

Яремич Н. В. 3324 

Яремко Ю. Г. 2505 

Яремчук Н. В. 1650 

Яренко Г. М. 1621 

Ярецька Н. О. 2563 

Ярмак Я. А. 1261 

Ярмистий М. В. 2071 

Ярмола А. Є. 1741 

Ярмолюк О. С. 3070 

Ярова В. С. 3532 

Ярова О. А. 2675 

Яровенко Т. С. 3754 

Ярославцева М. І. 2383 

Ярош Н. В. 2123 

Ярошенко І. В. 1554 

Ярошко Н. С. 3663 

Ясева М. О. 1509 

Яссер Халед Абдель 

Карім Масадех 2928 

Яцева О. А. 3287 

Яценко О. В. 1527 

Яцик І. В. 2920 

Яцина В. В. 1651 

Яцина М. М. 3113 

Яцюта Д. О. 2603 

Ячник В. А. 2851 

Яшкіна О. І. 3377 

Яшний Д. В. 3763 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Австралія 

 філол. науки 3625 

Австрія 

 мистецтвознавство 3538 

 пед. науки 2256 

 філол. науки 3653 

Автономна Республіка Крим 

 біол. науки 2667 

 геол. науки 2605 

 іст. науки 3763, 3834, 3868 

 с.-г. науки 3213 

Англія 

 пед. науки 2344 

 філол. науки 3617 

Антарктика 

 наук. дослідж. 3790 

Арабські країни 

 політ. науки 1437 

Бельгія 

 політ. науки 1436 

Бессарабська губернія 

 історія 3819 

Білоозерський нац. природ. парк 

 флора 2675 

Британська імперія 

 історія 3871 

Буковина 3698 

 мовознавство 3696 

 музика 2097 

 освіта 2097 

 фольклор 2389 

Велика Британія 

 іст. науки 3789 

 пед. науки 2102, 2131-32,  

  2322, 2335, 2376 

Венеція, м., Італія 

 мистецтвознавство 1266 

Верхнє Побужжя 3839 

Візантія 

 історія 3798 

Вінницька обл. 

 мистецтвознавство 3508 

Волинська обл. 

 геогр. науки 3772 

 геол. науки 2601, 2604 

 іст. науки 1262, 3811 

 пед. науки 2088, 2118 

Ворскла, р., притока р. Дніпро 

 флора 2674 

Вроцлав, м., Польща 

 мистецтво 3527 

Галичина 2618, 3675 

 історія 1101,  

  3845, 3847 

Греція Стародавня 

 історія 3799 

Гуцульщина 

 мистецтво 3529 
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Данія 

 пед. науки 2109 

Дніпро, р. 

 іхтіофауна 2686 

 фауна 2627 

Дніпродзержинськ, м.,  

Дніпропетров. обл. 

 техн. науки 2400 

Дніпропетровськ 

 іст. науки 3846 

Дніпропетровська обл. 

 біол. науки 2589, 3247 

 іст. науки 3859 

 соціол. науки 1411 

 техн. науки 2400 

Долинське нафт. родовище 2406 

Донбас 

 архітектура 3524 

 внутр. політика 3818 

 гірн. справа 2613 

 історія 3801 

Донецька обл. 

 муз. мистецтво 3552 

Дунай, р. 

 гідрологія 2619 

Житомирська обл. 

 мистецтвознавство 3528 

 с.-г. науки 3210 

Закарпатська обл. 

 геогр. науки 2617 

 мед. науки 2978, 3015 

 техн. науки 3514 

 юрид. науки 1734 

Західна Україна 

 біол. науки 2666 

 геогр. науки 3773 

 геол. науки 2615 

 екон. науки 1585 

 іст. науки 2391, 3823, 3831,  

  3851-52, 3867 

 пед. науки 2093 

 с.-г. науки 3289 

 соціол. науки 1420 

 філол. науки 3649 

Західний Лісостеп України 

 зерн. культури 3260 

 насінництво 3252 

 плодівництво 3290 

Західно-Чорноморська западина 
 геологія 2616 
Зміїний, о-в 3870 
Івано-Франківська обл. 
 мистецтвознавство 3507 
 техн. науки 2406 
Ізраїль 
 політ. науки 1447 
Індія 
 філос. науки 1275 
Індія Північна 
 муз. мистецтво 3539 
Іран 
 політ. науки 1452 
Італія 
 мистецтвознавство 3535 
 політ. науки 1449 
Йорданія 
 політ. науки 1447 
Казахстан 
 іст. науки 3849 
Кам'янець-Подільський, м.,  
Хмельниц. обл. 
 іст. науки 3786 
Керченський п-ів 
 літологія 2605 
Київ 
 геогр. науки 3766 
 іст. науки 3761, 3780, 3814 
 мед. науки 2977 
 пед. науки 2382 
 с.-г. науки 2663 
 соц. комунікації 1402 
Київська Русь 
 державотворення 1813 
 мистецтво 3530 
Китай 
 екон. науки 1652 
 мистецтвознавство 3534, 3545 
 пед. науки 2081, 2114, 2302,  
  2306, 2379 
Країни Азії 
 екон. науки 1712 
 іст. науки 3787 
Країни Близького Сходу 
 політ. науки 1451 
Країни Європ. Союзу 
 екон. науки 1636, 1696, 1701,  

  1705, 1709 
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 пед. науки 2185 

 юрид. науки 1724, 1793, 1922,  

  1956, 1984 

Країни Європи 

 біол. науки 2681 

 держ. упр. 2049, 2064 

 екон. науки 1484, 1679, 1706 

 іст. науки 2388 

 мистецтвознавство 3534, 3555 

 політ. науки 1440, 1448 

 соціол. науки 1400 

 юрид. науки 1718, 1745, 1748, 1789 

Країни Півд. Азії 

 політ. науки 1430 

Країни СНД 

 юрид. науки 1841 

Країни Сх. Азії 

 політ. науки 1430 

Країни Сх. Європи 

 екон. науки 1708 

Країни Центр. Європи 

 екон. науки 1708 

Лівія 

 техн. науки 3101 

Лівобережний Лісостеп України 

 агроґрунтознавство 3248 

 землеробство 3249 

Лісостеп України 

біол. науки 2669 

 ентомологія 2677 

 фітопатологія 3275 

Луцьк 

 іст. науки 3869 

Львів 

 мистецтво 3527 

Львівська обл. 

 екон. науки 1655 

Нідерланди 

 пед. науки 2377 

Німеччина 

 мистецтвознавство 3538, 3551 

 пед. науки 2087, 2119, 2183,  

  2305, 2376 

 політ. науки 1435 

 філол. науки 3652-53 

 філос. науки 1291 

Одеса 

 іст. науки 3824, 3827 

 муз. мистецтво 3542 
Одеська обл. 
 геогр. науки 3767 
Південна Україна 
 біол. науки 2662, 2678, 2683 
 іст. науки 2391, 3822, 3860 
 пед. науки 2092 
Південний Степ України 
 овочівництво 3295 
Південно-Західний Лісостеп України 
 зерн. культури 3253 
Південно-Східна Україна 
 архітектура 3522 
 біол. науки 2680 
Північна Ірландія 
 пед. науки 2131 
Північна Україна 
 с.-г. науки 3272 
Північне Приазов'я 
 орнітологія 2403 
Північний Лісостеп України 
 кормовиробництво 3284 
Північний Степ України 
 зерн. культури 3277, 3279 
 рослинництво 3256 
Північно-Східна Україна 
 біол. науки 2674 
Північно-Східний Лісостеп України 
 рослинництво 3288 
Поділля 2151, 3815 
 екологія 2397 
 ландшафтознавство 3769, 3774 
Полтавська обл. 
 с.-г. науки 3273 
 юрид. науки 1735 
Польща 
 іст. науки 1434 
 мистецтво 3527 
 пед. науки 2082, 2089, 2110 
 політ. науки 1455 
 преса 1272 
 техн. науки 2466 
Правобережна Україна 
 біол. науки 2665, 2675 
 іст. науки 3815, 3839, 3865 
Правобережний Лісостеп України 
 агрохімія 3264 
 зерн. культури 3280 
 кормовиробництво 3282-83, 3285 
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 лісівництво 3211 

 овочівництво 3257, 3265,  

  3286, 3294 

 фітопатологія 3276 

 флора 2664 

Придніпров'я 

 екологія  2623 

Придністров'я 

 флора 2624 

Прут, р., притока р. Дунай 

 гідрологія 2618 

Рим Стародавній 

 історія 3796 

Ріка, р., притока р. Тиса 

 гідрологія 2617 

Російська імперія 

 іст. науки 3793 

Росія 

 іст. науки 3787, 3866 

 пед. науки 2348 

Сирія 

 екон. науки 1712 

Сірет, р., притока р. Дунай 

 гідрологія 2618 

Слобідська Україна 

 етнографія 2386 

СРСР 

 іст. науки 3785, 3795, 3802 

 мистецтвознавство 3544 

 юрид. науки 1763 

Стугла, р., притока р. Дніпро 

 іхтіофауна 2686 

Сумська обл. 

 іст. науки 2385 

 мед. науки 2727 

Східна Галичина 3852 

 історія 3863, 3871 

 сакрал. архітектура 3525 

США 

 іст. науки 3781, 3797 

 пед. науки 2153, 2209 

 політ. науки 1451 

 філол. науки 3620-21,  

  3627, 3712-13 

Тиса, р., притока р. Дунай 

 гідробіологія 2679 

Туреччина 

 іст. науки 3860 

Україна 

 бібл. справа 1264 

 біол. науки 2655, 2688 

 вет. науки 3298 

 військ. науки 2072 

 геогр. науки 2610-11 

 держ. упр. 1459, 2014, 2017,  

  2019-20, 2024-31, 2033-34,  

  2037, 2039, 2043-44, 2047-50,  

  2052, 2054-55, 2057-59, 2064-65,  

  2067-69, 2071 

 екон. науки 1183, 1187, 1217,  

  1242, 1386-87, 1389, 1463-64,  

  1475, 1479, 1484, 1489, 1495,  

  1500, 1505, 1507, 1510, 1518-19,  

  1521-22, 1524-26, 1531, 1533,  

  1536-37, 1545-46, 1550-51, 1554,  

  1562-63, 1566, 1569, 1571-72,  

  1575, 1577-78, 1581-84, 1586,  

  1588-89, 1592-93, 1596-97, 1606,  

  1609-11, 1614-17, 1619-21, 1634,  

  1653-54, 1656-81, 1685-87,  

  1689-90, 1693, 1698, 1700-01,  

  1710, 2036, 2056, 2073-75,  

  2077-78, 2357, 2392, 3199, 3291,  

  3359, 3366, 3394, 3408, 3419 

 іст. науки 1263, 1382, 2192,  

  2387, 3760-61, 3775-79, 3782,  

  3784, 3798, 3800, 3803-10,  

  3812-13, 3816-17, 3820, 3825-26,  

  3830, 3833, 3837-38, 3841-44,  

  3848-50, 3854-58, 3861-62, 3864,  

  3866, 3868, 3873 

 мед. науки 2721, 2728 

 мистецтво 3530, 3542 

 мистецтвознавство 1266, 3506,  

  3509, 3512, 3526, 3531, 3533,  

  3537, 3541, 3543, 3548, 3556,  

  3558, 3560 

 пед. науки 2080, 2084-86,  

  2094-96, 2099-101, 2103,  

  2107-08, 2111, 2123, 2125, 2138,  

  2141, 2152, 2154, 2161-62,  

  2178-79, 2184, 2186, 2206,  

  2218-19, 2233, 2252, 2255, 2267,  

  2276, 2351 

 політ. науки 1399, 1414, 1429,  

  1438-41, 1453-58 
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 преса 1272 
 психол. науки 1328, 1355 
 с.-г. науки 3208, 3231, 3250,  
  3294, 3296, 3312,  
  3315, 3320, 3327 
 соц. комунікації 1267, 1271,  
  1390, 1398, 1405, 1421,  
  1424, 3332 
 соціол. науки 1400, 1408-12 
 техн. науки 2399, 3513 
 фармацевт. науки 2760, 2764 
 філол. науки 3722 
 філос. науки 1275, 1287, 1302,  
  1383, 1442 
 юрид. науки 1713, 1716-18,  
  1721, 1723-24, 1727, 1737-38,  
  1740-41, 1747, 1750, 1755-61,  
  1764-66, 1768, 1770-74, 1779-81,  
  1783-84, 1786-87, 1789, 1791-92,  
  1794-99, 1801, 1803-05, 1809-10,  
  1812, 1814-17, 1819-24, 1826,  
  1828-30, 1833, 1835, 1837-38,  
  1840-48, 1852, 1854, 1858,  
  1861-62, 1867, 1869-71, 1873,  
  1876, 1878, 1886, 1893-94, 1896,  
  1898-99, 1901-03, 1912-13, 1919,  
  1922, 1927, 1929-31, 1935-36,  
  1938, 1941, 1943-44, 1948, 1950,  
  1952-53, 1955-56, 1958, 1960,  
  1965, 1968, 1970, 1973-74, 1976-77,  
  1983-84, 1986-87, 1990, 1993,  
  1998, 2000-03, 2005, 2007, 2010-12 
Українське Полісся 
 ґрунтознавство 3266 
 екологія 3267 
 лісівництво 3209 
 флора 2661 
Українські Карпати 2390 
 географія 3771 
 рослинництво 2673 
 фауна 2684 
 флора 2633 
Умань, м., Черкас. обл. 
 іст. науки 3821 
УРСР 
 іст. науки 3802, 3832, 3867 
УСРР 
 іст. науки 3806, 3835, 3853 
Фінляндія 
 пед. науки 2291 

Франція 
 іст. науки 3797 
 пед. науки 2376 
 політ. науки 1460 
 філол. науки 3661 
Харків 
 іст. науки 3862, 3872 
 мистецтвознавство 3532 
Харківська обл. 
 екон. науки 1253 
 іст. науки 3783, 3829, 3836 
 пед. науки 2104 
Херсонська обл. 
 іст. науки 3819 
Хмельницька обл. 
 мистецтвознавство 3540 
Центральний Лісостеп України 
 рільництво 3262 
Черкаська обл. 
 іст. науки 3821 
 техн. науки 3068 
Чернівецька обл. 
 геогр. науки 2476, 3770-71 
 мистецтвознавство 3510 
Чернігівська обл. 
 іст. науки 2384, 3828 
 мистецтвознавство 3550 
 пед. науки 2202 
 с.-г. науки 3209 
Чехія 
 іст. науки 3804 
Чехословаччина 
 політ. науки 1450 
Чорне море 
 геологія 2603 
 екологія 2713 
 літологія 2612 
 океанологія 2608 
Швейцарія 
 філол. науки 3653 
Шотландія 
 пед. науки 2344 
Югославія 
 іст. науки 3809 

 
Лесостепь Украины 
 лесоводство 3207 
Черное море 
 гидробиология 2600, 2625, 2687 
 океанография 2607
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