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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці 

На ступінь кандидата 

3874. Балагура І. В. Технологія наукометричного аналізу мереж співавторів на 

основі екстракції термінів із реферативної бази даних : автореф. дис. на здобуття 

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

лінгвістика" / Балагура Ірина Валеріївна ; НАН України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського, [Ін-т проблем реєстрації інформації]. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (31 назва). — 100 пр. — [2015-3608 А] 

УДК 001.83:001.4 

3875. Гелеш А. В. Організація науково-дослідної роботи у Львівському 

політехнічному інституті (1960—1980-ті роки) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Гелеш Анна 

Валентинівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-3107 А] 

УДК 001.891:[378.6:62](477.83-25)"196/198" 

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування комп'ютера. 

Оброблення даних 

На ступінь кандидата 

3876. Домарєв Д. В. Метод інформаційно-аналітичної підтримки управління 

інформаційною безпекою на основі структуризації оцінок : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.05.01 "Інформ. безпека держави" / Домарєв 

Дмитро Валерійович ; Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-3126 А] 

УДК 004.056 

3877. Дужий В. І. Інформаційна технологія забезпечення функціональної без-

пеки інформаційно-управляючих систем з архітектурно-технологічною диверсністю : 

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

технології" / Дужий Вячеслав Ігорович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-2734 А] УДК 004.056.5 

3878. Мамарєв В. М. Метод побудови класифікатора кібератак на державні 

інформаційні ресурси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 21.05.01 "Інформ. безпека держави" / Мамарєв Віктор Миколайович ; Держ. ун-т 

телекомунікацій. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-3674 А] УДК 004.056 

3879. Хохлачова Ю. Є. Методи оцінювання уразливостей та оптимізації 

інформаційних систем в умовах інформаційних впливів : автореф. дис. на здобуття 

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

Хохлачова Юлія Євгеніївна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (29 назв). — 100 пр. — [2015-2275 А] 

УДК 004.056.53 
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004.2 Архітектура обчислювальних машин 

На ступінь кандидата 

3880. Альрабаба Х. А.-К. А. Розробка моделей та архітектур високопро-

дуктивних клітинних автоматів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Хамза Абдель-Кадер 

Алі Альрабаба ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — Красноармійськ (Донец. 

обл.), 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — 100 пр. — [2015-3382 А] 

УДК 004.274:519.713 

3881. Цибаєв Є. І. Методи і засоби прогнозування часу виконання програм в 

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

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

Євгеній Ігорович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2552 А] 

УДК 004.2 

3882. Юніс М. Я. Способи аналізу ефективності функціонування та трафіку 

багатопоточних мережевих мультипроцесорів : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Юніс Моатаз Яхья ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — Красноармійськ (Донец. 

обл.), 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. —  

[2015-3336 А] 

УДК 004.272.45 

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь кандидата 

3883. Озеранський В. С. Методи та засоби формування штучних підструктур 

у задачах декомпозиційного діагностування цифрових пристроїв : автореф. дис. на 

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

компоненти" / Озеранський Володимир Сергійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — 

Вінниця, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-2143 А] 

УДК 004.382:681.518 

3884. Теплицький М. Ю. Двотактні підсилювачі постійного струму з ба-

лансним зворотним зв'язком для багаторозрядних паралельних ЦАП : автореф. 

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

та компоненти" / Теплицький Михайло Юхимович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — 

Вінниця, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (23 назви). — 100 пр. — 

[2015-3376 А] УДК 004.3'144:621.375.024 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь кандидата 

3885. Аль-Абабнех Х. А. К. Способи оцінювання ефективності функціо-

нування та контенту серверних комп'ютерних систем : автореф. дис. на здобуття 

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

ненти" / Хасан Алі Касем Аль-Абабнех ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — 

Красноармійськ (Донец. обл.), 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-3384 А] 

УДК 004.414.22:004.383.2 
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3886. Боднарчук І. О. Методи і засоби проектування архітектури програмного 

забезпечення з врахуванням вимог якості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

систем" / Боднарчук Ігор Орестович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. 

техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(22 назви). — 120 пр. — [2015-3412 А] 

УДК 004.415.5 

3887. Демчук А. Б. Математичне та програмне забезпечення подання відео-

контенту для осіб з вадами зору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчислюв. машин і систем" / Демчук 

Андрій Богданович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-3443 А] 

УДК 004.421.2:519.17 

3888. Кузнецова Ю. А. Візуалізація керуючих алгоритмів в автоматизованій 

системі випробувань складного технічного комплексу : автореф. дис. на здобуття 

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

Юлія Анатоліївна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". 

— Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. —  

[2015-2137 А] УДК 004.4'236:681.5 

3889. Хорошевський О. І. Моделі, методи та інформаційна технологія дина-

мічного формування замовлень веб-базованих систем управління поліграфічними 

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

05.13.06 "Інформ. технології" / Хорошевський Олексій Ігорович ; Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2015-3744 А] УДК 004.415:655.15 

004.6 Дані 

На ступінь кандидата 

3890. Бєльчева Г. В. Методи та моделі формування інформаційного за-

безпечення ГІС-додатків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Бєльчева Ганна Володимирівна ; Харків. нац. 

ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 

— 100 пр. — [2015-3610 А] УДК 004.65:910 

3891. Савицька Л. А. Методи адаптивного ущільнення даних на основі 

лінійної форми Фібоначчі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Савицька Людмила Анато-

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

с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2015-3566 А] 

УДК 004.627 

3892. Сафонов М. С. Методи та технології узгодження гетерогенних даних в 

розподілених інформаційних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Сафонов Михайло 

Сергійович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 19—22 (24 назви). — 100 пр. — [2015-3714 А] 

УДК 004.62 

3893. Соколова О. В. Моделі і методи інформаційних технологій накопичення 

інформації у системах навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Соколова Оксана Валентинівна ; Херсон. 

нац. техн. ун-т. — Херсон, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(19 назв). — 100 пр. — [2015-3204 А] УДК 004.65:37.01 

3894. Широчин С. С. Методи комбінованого стеганографічного захисту мульти-

медійних даних в хмарних сховищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Широчин Семен 

Станіславович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2015-3072 А] 

УДК 004.62.056.5 

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

На ступінь кандидата 

3895. Ву Дик Тхінь. Методи та засоби адміністрування компонентами захисту 

інформації в розподілених комп'ютерних системах : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Дик Тхінь ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-3105 А] 

УДК 004.73.056.5 

3896. Назарук В. Д. Інформаційна технологія забезпечення достовірності ін-

формації в системах безпроводового доступу на основі адаптивних кодових конст-

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

"Інформ. технології" / Назарук Віталій Дмитрович ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — 

Чернігів, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2802 А] 

УДК 004.73 

3897. Яновський М. Е. Моделі та методи інформаційної технології створення 

адаптивних бездротових локальних комп'ютерних мереж : автореф. дис. на здобуття 

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

Максим Едуардович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". 

— Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2015-2560 А] УДК 004.732 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь доктора 

3898. Терейковський І. А. Нейромережеві моделі, методи і засоби оцінювання 

параметрів безпеки Інтернет-орієнтованих інформаційних систем : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.21 "Системи захисту 

інформації" / Терейковський Ігор Анатолійович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 

43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (59 назв). — 100 пр. — [2015-2347 А] 

УДК 004.8:004.738.5.056.5 

На ступінь кандидата 

3899. Васильєв О. О. Методи, моделі та засоби створення інтелектуальних 

інформаційних систем в будівництві на основі розвитку концепції "конфігураторів" : 

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

технології" / Васильєв Олександр Олександрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архітектури. — Київ, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—22 (17 назв). — 100 пр. — 

[2015-2203 А] УДК 004.89:69 
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3900. Кочергіна С. С. Моделі, метод та інформаційна технологія автомати-

зованого формування оптимального складу нестандартної продукції на машинобу-

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

[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Кочергіна Світлана Станіславівна ; Кре-

менчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2015. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2015-2480 А] 

УДК 004.896 

3901. 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, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2015-3343 А] 

УДК 004.896 

3902. Пекуровський Г. В. Методика синтезу адаптивної автоматичної системи 

компенсації вібраційного навантаження на елементах авіаційних панелей з вико-

ристанням активних інтелектуальних методів зниження шуму : автореф. дис. на 

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

Пекуровський Гліб Валерійович ; Держ. ун-т телекомунікацій, [Нац. авіац. ун-т]. — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3190 А] 

УДК 004.832:629.735-752.2 

3903. Яковенко А. В. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень 

при хірургічному лікуванні хворих ішемічною хворобою серця : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.09 "Мед. та біол. інформатика 

і кібернетика" / Яковенко Альона Вікторівна ; НАН України, Міжнар. наук.-навч. 

центр інформ. технологій і систем, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. 

— Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. —  

[2015-3398 А] УДК 004.83:616.12-005.4-08 

3904. Яковенко Є. О. Моделі та методи експертного оцінювання рівня 

корпоративних знань для прийняття проектних рішень : автореф. дис. на здобуття 

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

Яковенко Євген Олександрович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2015-3399 А] 

УДК 004.896 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 

3905. Загребнюк В. І. Методи оброблення та кодування зображень у при-

кладних телевізійних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Загребнюк Віктор Іванович ; 

Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2015. — 42 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—40 (62 назви). — 120 пр. — [2015-2305 А] 

УДК 004.93.056.55:621.397.13 

На ступінь кандидата 

3906. Бутенко В. О. Інформаційна технологія вибору інструментальних за-

собів для оцінювання готовності інформаційно-управляючих систем із викорис-

танням марковських моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Бутенко Валентина Олегівна ; Нац. 

аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-2451 А] 

УДК 004.942:519.217.2 

3907. Діхтяренко О. В. Інформаційна технологія визначення нечітких збігів в 

контенті електронних документів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Діхтяренко Олександр Васильо-

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

Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2015-3285 А] 

УДК 004.91 

3908. Добряк В. С. Інформаційна технологія формування даних і оцінювання 

якості навчального процесу в технічному вищому навчальному закладі : автореф. 

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

нології" / Добряк Вікторія Сергіївна ; 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 (17 назв). — 100 пр. — [2015-2219 А] 

УДК 004.9:378 

3909. Єременко Н. В. Методи та модель інформаційної технології логіс-

тичного управління вантажоперевезеннями в різнорідній транспортній мережі : 

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

технології" / Єременко Наталія Валентинівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуков-

ського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2015-2129 А] 

УДК 004.942:656.073 

3910. Кравчук І. А. Інформаційна технологія формування метаданих для 

систем автоматизованого документообігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Кравчук Ірина Анатоліївна ; 

Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(22 назви). — 100 пр. — [2015-2136 А] УДК 004.91 

3911. Любінський Б. Б. Математичне та програмне забезпечення геоінфор-

маційної системи аналізу процесів емісії парникових газів : автореф. дис. на здобуття 

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

машин і систем" / Любінський Богдан Богданович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 

Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2015-3164 А] 

УДК 004.942:504.7 

3912. Мазуренко О. О. Інформаційна технологія діагностики теплового стану 

статора турбогенератора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Мазуренко Ольга Олександрівна ; Нац. ун-т 

харч. технологій. — Київ, 2015. — 22 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(14 назв). — 150 пр. — [2015-3324 А] 

УДК 004.9 

3913. Назаревич О. Б. Інформаційна технологія моніторингу газоспоживання 

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

"Інформ. технології" / Назаревич Олег Богданович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Іва-

на Пулюя. — Тернопіль, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (22 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-2800 А] 

УДК 004.9:64.066.2-032.31(1-21) 
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3914. Невдащенко М. В. Методи та засоби організації захищеної паралельної 

обробки зображень в розподілених системах : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Невдащенко Максим Валентинович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 

— Київ, 2015. — 22 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — 

[2015-2803 А] УДК 004.932.4 

3915. Нога Р. Ю. Методи та засоби аналізу текстів публікацій для дослідження 

діяльності наукових шкіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 10.02.21 "Структур., приклад. та мат. лінгвістика" / Нога Роман Юрійович ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2015-3540 А] УДК 004.912 

3916. Якимчук Б. Л. Інформаційна технологія побудови когнітивних моделей 

образів ситуацій і їх сприйняття в полі уваги оператора : автореф. дис. на здобуття 

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

Богданна Любомирівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2015. — 24, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—23 (35 назв). — 100 пр. — [2015-3077 А] 

УДК 004.9 

3917. Янголенко О. В. Моделі та інформаційні технології підтримки процесів 

вимірювання в системі управління якістю вищого навчального закладу : автореф. 

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

Янголенко Ольга Василівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-3078 А] 

УДК 004.942:378.014.6 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

3918. Босовська М. В. Управління інтеграційними процесами туристичних 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Босовська Мирослава Веліксівна ; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2015. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—41 

(81 назва). — 100 пр. — [2015-3259 А] 

УДК 005.591.452:338.486.3 

3919. Полінкевич О. М. Управління бізнес-процесами в системі інноваційного 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Полінкевич Оксана Мико-

лаївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 29—37 (71 назва). — 100 пр. — [2015-2822 А] 

УДК 005.511:005.591.6 

На ступінь кандидата 

3920. Аль Атум Мохаммад Фаїз Ахмад. Визначення змісту м'яких проектів на 

основі сервісної моделі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Аль Атум Мохаммад Фаїз Ахмад ; 

Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки жит-

тєдіяльності, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Львів, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 140 пр. — [2015-2883 А] 

УДК 005.8 
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3921. Бородач Ю. В. Підвищення ефективності управління матеріальними 

потоками на підприємствах складального виробництва : автореф. дис. на здобуття 

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

Бородач Юлія Вікторівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Полтав. ун-т 

економіки і торгівлі Укоопспілки України]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-2289 А] 

УДК 005.932 

3922. Герега Г. Ф. Економічна ефективність функціонування торговельних 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Герега Галина Федорівна ; Центр. спілка 

спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2015-2297 А] 

УДК 005.36.1:339.372 

3923. Гризовська Л. О. Трансформування промислового підприємства в інно-

ваційно-активне на основі розвитку персоналу : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Гризовська Лілія Олександрівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, 

[Хмельниц. нац. ун-т]. — Тернопіль, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-3274 А] 

УДК 005.342:005.963]:334.716 

3924. Іванчук К. О. Управління стійким економічним розвитком торговель-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Іванчук Катерина Олександ-

рівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, [Донец. нац. ун-т економіки і 

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3643 А] 

УДК 005.5:658.6 

3925. Кирик О. А. Економічний механізм інноваційної діяльності авіаком-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Кирик Олена Анатоліївна ; Нац. авіац. ун-т. — 

Київ, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3142 А] 

УДК 005.342:656.7.07 

3926. Косенко Н. В. Моделі та методи формування команди проекту з 

урахуванням професійних і особистісно-психологічних характеристик : автореф. 

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

програмами" / Косенко Наталія Вікторівна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва 

ім. О. М. Бекетова, [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Харків, 2015. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2015-3491 А] 

УДК 005.8:005.953.2 

3927. Котетунов В. Ю. Методи і моделі конвеєрного управління проектами в 

будівельних холдингах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Котетунов Віктор Юрійович ; Київ. 

нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3307 А] 

УДК 005.8:69 

3928. Кошовий Б.-П. О. Демотивація праці як загроза економічній безпеці 

підприємницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кошовий Богдан-Петро 

Олегович ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-3492 А] 

УДК 005.96:005.934 

3929. Кубявка Л. Б. Управління проектами впливів у програмах інформа-

тизації вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Кубявка Любов Бог-

данівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. 

— Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. —  

[2015-3313 А] УДК 005.8:[378.147:004 

3930. Лайко О. О. Організаційно-економічні засади стратегічного розвитку 

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

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Лайко Ольга 

Олександрівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природоко-

ристування України. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2095 А] 

УДК 005.21:631.11 

3931. Малярчук О. Г. Формування та розвиток динамічних здатностей під-

приємства : (за матеріалами каменедобув. підприємств України) : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Малярчук Ольга Георгіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2015-3167 А] 

УДК 005.21:005.332.3 

3932. Масауд Алі Алгхдафі А. Султан. Формування портфеля проектів малих 

медичних підприємств на основі опортуністичного підходу : (на прикладі стоматол. 

клінік) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 

"Упр. проектами і програмами" / Масауд Алі Алгхдафі А. Султан ; Держ. служба 

України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, 

[Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — [2015-3170 А] 

УДК 005.8:614.2 

3933. Михайлов О. О. Формування системи управління кадровим потенціалом 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Михайлов Олександр 

Олександрович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад., [Полтав. 

нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 110 пр. — [2015-3178 А] 

УДК 005.95:339.17 

3934. Мініна Є. О. Стратегічне управління затратами промислового під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Мініна Євгенія Олександрівна ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2015-2321 А] 

УДК 005.21 

3935. Москвін Б. Ю. Організаційно-економічні засади забезпечення захисту 

підприємства на ринку корпоративного контролю : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Москвін Борис Юрійович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". 

— Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-2249 А] 

УДК 005.934 

3936. Ніколайчук О. А. Управління інтелектуальним капіталом підприємства : 

(за матеріалами гірн.-збагачув. комбінатів Криворіз. басейну) : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Ніколайчук Ольга Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(22 назви). — 100 пр. — [2015-2806 А] 

УДК 005.336.4 

3937. Оласюк Г. П. Економічна безпека фармацевтичних підприємств у 

сучасному конкурентному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Ганна Петрівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". — Київ, 2015. — 25 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 22—23. — 100 пр. — [2015-2410 А] 

УДК 005.934:615 

3938. Павлов В. В. Креативні технології в системі управління розвитком під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Павлов Владислав Владиславович ; Київ. нац. 

ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-3186 А] 

УДК 005.342 

3939. Пічка А. М. Управління бюджетуванням суднобудівних-судноремонт-

них підприємств водного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Пічка Артем Ми-

колайович ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагай-

дачного. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. 

— [2015-3193 А] УДК 005.915:629.5 

3940. Рач Д. В. Управління ризиками в проектах в умовах контекстної та 

поведінкової невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Рач Денис Валентинович ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 

2015. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (34 назви). — 140 пр. — [2015-2191 А] 

УДК 005.8 

3941. Слободян Н. О. Удосконалення управління соціогуманітарною компо-

нентою господарської діяльності промислового підприємства : автореф. дис. на здо-

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

приємствами" / Слободян Наталія Олександрівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана 

Пулюя. — Тернопіль, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-2845 А] УДК 005:331.3]:334.716 

3942. Софійчук К. К. Науково-методичне забезпечення контролінгу у системі 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Софійчук Катерина 

Костянтинівна ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-3369 А] 

УДК 005.572 
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3943. Сташко І. В. Управління якістю зерна у діяльності сільськогоспо-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Сташко Інна Василівна ; 

Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Житомир, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-2426 А] 

УДК 005.6:631.11 

3944. Філатов А. С. Формування крос-функціональної команди для управління 

соціальними проектами в швидкозростаючій організації : автореф. дис. на здобуття 

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

Філатов Антон Сергійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2272 А] 

УДК 005.8 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь доктора 

3945. Кузь М. В. Розвиток метрологічного забезпечення експлуатації засобів 

вимірювань об'єму та витрати газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

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

Микола Васильович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т 

метрології", [ПВНЗ "Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького"]. — 

Харків, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (57 назв). — 100 пр. —  

[2015-3499 А] УДК 006.91:681.121 

На ступінь кандидата 

3946. Года О. Ю. Двоступеневий метод оцінювання якості складних об'єктів з 

використанням вербально-числових шкал : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Года Ольга Юріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2719 А] 

УДК 006.9 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь кандидата 

3947. Бучковська О. Ю. Діалог як детермінанта міжкультурної взаємодії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія 

та історія культури" / Бучковська Олена Юріївна ; М-во культури України, Нац. акад. 

керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(22 назви). — 100 пр. — [2015-2372 А] 

УДК 008:316.77 

3948. Коржов О. Ю. Альтерглобалізм як феномен сучасного культурно-

цивілізаційного процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культуро-

логії : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Коржов Олексій Юрійович ; 

М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2015. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2015-2181 А] 

УДК 008:130.2 

3949. Чумаченко О. П. Творча діяльність в історико-культурологічних ви-

мірах : (західноєвроп. контекст) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Чумаченко Олена 

Петрівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — 

Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (18 назв). — 100 пр. — [2015-3067 А] 

УДК 008:130.2](4-15)"18/19" 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь кандидата 

3950. Глазунова Л. В. Бібліографознавство в Україні на сучасному етапі: 

організаційно-управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, 

бібліографознавство" / Глазунова Людмила Володимирівна ; М-во культури України, 

Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: с. 15—21. — 

100 пр. — [2015-3622 А] УДК 025.32(477) 

3951. Опришко Т. С. Українська літературно-художня періодика в УСРР 

(1921—1934 рр.): бібліотечно-бібліографічна реконструкція, напрями розвитку, спе-

цифіка функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

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

знавство" / Опришко Тетяна Сергіївна ; НАН України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського, [Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка]. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-3688 А] 

УДК 025.32:050(=161.2)"1921/1934" 

3952. Пономаренко Л. О. Інформаційні потреби педагогічної науки та роз-

виток системи бібліографічних ресурсів освітянських бібліотек України : автореф. 

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

"Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" / Пономаренко Лариса 

Олександрівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 

2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2189 А] 

УДК 025.32:37:005](477) 

3953. Романуха З. В. Інформаційна діяльність бібліотек вищих навчальних 

закладів західного регіону України (кінець ХХ — початок ХХІ ст.): основні напрями 

бібліографічного обслуговування та розвиток інформаційних послуг : автореф. 

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

знавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" / Романуха Зоя Василівна ; НАН 

України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2015-2260 А] 

УДК 027.7:021.2](477.8)"19/20" 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 

3954. Маркова Г. Е. "Чоловічий журнал" у контексті гендерної преси : (гло-

бальне і національне) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Маркова Ганна 

Едуардівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2015-2246 А] 

УДК 070.489:316.346.2-055.1  
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1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

3955. Бейлін М. В. Нанотехнології в контексті постнекласичної науки: форму-

вання філософських основ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. 

наук : [спец.] 09.00.09 "Філософія науки" / Бейлін Михайло Валерійович ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. держ. акад. фіз. культури]. — Харків, 2015. — 

32 с. — Бібліогр.: с. 24—29 (56 назв). — 100 пр. — [2015-2447 А] 

УДК 141:620.3 

3956. Колесник О. С. Художня інтерпретація як феномен культури : автореф. 

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

культури" / Колесник Олена Сергіївна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. 

кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2015. — 39 с. — Бібліогр.: с. 28—35 (70 назв). 

— 100 пр. — [2015-2311 А] УДК 130.2:7.01 

3957. Крапівник Г. О. Філософсько-антропологічні імплікації детективних 

практик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.04 

"Філос. антропологія, філософія культури" / Крапівник Ганна Олександрівна ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 28 с. — Бібліогр.: 

с. 23—26. — 100 пр. — [2015-2481 А] 

УДК 141.319.8:343.9 

3958. Москалик Г. Ф. Філософські засади модернізації освіти в умовах су-

часного інформаційного простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Москалик Геннадій Федорович ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—31 

(31 назва). — 100 пр. — [2015-3340 А] 

УДК 101:37.014.5-048.35 

3959. Павлишин Л. Г. Соціально-філософські ідеї В. Винниченка в контексті 

європейської філософії першої половини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / 

Павлишин Людмила Григорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Центр 

гуманітар. освіти НАН України]. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—32. — 

100 пр. — [2015-3548 А] 

УДК 101:316](477)"19" 

3960. Семенюк Н. В. Філософські засади безперервної освіти на початку  

ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 

09.00.10 "Філософія освіти" / Семенюк Наталія Вікторівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—30 (24 назви). — 

100 пр. — [2015-2536 А] 

УДК 141:37.018.4]"20" 

3961. Ханжи В. Б. Методологічна реконструкція парадигм часу: від онтоло-

гічного до антропологічного розуміння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філос. наук : спец. 09.00.02 "Діалектика і методологія пізнання" / Ханжи Володимир 

Борисович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. нац. мед. ун-т М-ва охорони 

здоров'я України]. — Одеса, 2015. — 34 с. — Бібліогр.: с. 26—31 (47 назв). — 100 пр. 

— [2015-3383 А] УДК 115 
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На ступінь кандидата 

3962. Вертель А. В. Концепція свідомості у психоаналітичній традиції: філо-

софсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : [спец.] 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія культури" / Вертель 

Антон Вікторович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Сум. держ. пед. ун-т  

ім. А. С. Макаренка]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — 

[2015-2453 А] 

УДК 141.319.8:159.9.018.4 

3963. Галущак М. С. Філософсько-культурологічний аналіз кризового стану 

європейської свідомості епохи постмодерну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Галущак Мар'яна Степанівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. 

держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2015-2917 А] 

УДК 141.319.8 

3964. Гангал А. В. Соціально-організаційні засади інтеріоризації освітніх норм 

студентами : (філос. осмислення) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Гангал Артур Васильович ; Нац. 

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

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-2584 А] 

УДК 141:378.013.77 

3965. Данканіч А. С. Екзистенціально-герменевтична концепція П. Тілліха в 

контексті західноєвропейської філософії першої половини ХХ ст. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Дан-

каніч Артем Сергійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро-

петровськ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-2404 А] 

УДК 141.141(430) 

3966. Дербак М. Ю. Антропогенне навантаження в системі екобезпечного 

розвитку: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Дербак 

Микола Юрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20, [1] с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-3444 А] 

УДК 141.319.8:316.3:502 

3967. Дерман Л. М. Культурогенез тілесних практик моди: філософсько-

антропологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія культури" / Дерман Ліля Миколаївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 16, [1] с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2015-2933 А] 

УДК 130.2:141.319.8 

3968. Дубініна В. О. Концептуалізація феномену освіти в історико-філософсь-

кому контексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 

09.00.05 "Історія філософії" / Дубініна Віра Олександрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара, [Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2015. 

— 17 с. — Бібліогр.: с. 11—13. — 100 пр. — [2015-2381 А] 

УДК 101:37](091) 

3969. Калужська В. О. Еволюція естрадного мистецтва в контексті масової 

культури: філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія куль-

тури" / Калужська Валерія Олегівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2015-3647 А] 

УДК 130.2:792.7 

3970. Кальмук І. П. Українознавчий зміст філософсько-культурологічного 

вчення В. П. Петрова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.12 "Українознавство" / Кальмук Ірина Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — Київ, 2015. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 

100 пр. — [2015-2471 А] 

УДК 130.2:7.01(477) 

3971. Клочков В. В. Проблемність людського буття: екзистенціальні виміри : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.04 "Філос. 

антропологія, філософія культури" / Клочков Владислав Володимирович ; НАН 

України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2015-2133 А] 

УДК 141.319.8 

3972. Ковальчук В. В. Феномени свободи та любові в екзистенціальній філо-

софії ХХ ст.: М. Бердяєв та Ж.-П. Сартр : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філос. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Ковальчук Віталіна Віталіївна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-3147 А] 

УДК 141.32(092)"19" 

3973. Козирєва Н. В. Сміхова культура у творчості М. Хвильового: філо-

софсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : [спец.] 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія культури" / Козирєва 

Наталія Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3656 А] 

УДК 130.2:821.161.2'06.09(092) 

3974. Колієва І. А. Трансформація феномену жіночої суб'єктивності у філосо-

фії постмодерну : (іст.-філос. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Колієва Ірина Анатоліївна ; Дніпро-

петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. 

В. Лазаряна]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — 

[2015-3657 А] 

УДК 141.78:305-055.2 

3975. Лантінова А. С. Культурна складова економічної освіти : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / 

Лантінова Анна Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 

2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2485 А] 

УДК 130.2:[37.013:33 

3976. Макєшина Ю. В. Феномен материнства у дискурсах некласичної та 

постнекласичної західноєвропейської філософії : (іст.-філос. аналіз) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / 

Макєшина Юлія Вікторівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Дніпро-

петров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — Дніпропетровськ, 2015. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2015-2316 А] 

УДК 141:316.362.1-055.52-055.2](4-15) 
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3977. Мозгова Т. А. Аксіологічний вимір людського буття в японській 

культурній традиції: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / 

Мозгова Тетяна Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2015-2492 А] 

УДК 111.12:008(=521) 

3978. Осипенко Л. О. Вплив інформаційно-комунікативного процесу на роз-

виток соціальної організації в умовах нестабільності : автореф. [дис.] на здобуття 

наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія 

історії" / Осипенко Лариса Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. 

пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Переяслав-Хмель-

ницький (Київ. обл.), 2015. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—19. — 120 пр. — [2015-3005 А] 

УДК 141.7:316.77 

3979. Полякова О. О. Діонісійське як нумінозне: від синкретичного до масо-

видного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.04 

"Філос. антропологія, філософія культури" / Полякова Оксана Олександрівна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15. 

— 100 пр. — [2015-2649 А] 

УДК 141.319.8:130.2 

3980. Романенко О. Я. Ціннісні засади соціального передбачення : автореф. 

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

філософія історії" / Романенко Ольга Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 

[2015-3358 А] 

УДК 141.7 

3981. Санакуєв М. Г. Соціально-філософський аналіз інформації в системі 

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

09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Санакуєв Микола Георгійович ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2015-3570 А] 

УДК 141.7:316.77 

3982. Свищо В. Ю. Лінгвофілософська проблематика у творчості Д. Овсянико-

Куликовського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 

09.00.05 "Історія філософії" / Свищо Вікторія Юріївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-3362 А] 

УДК 140.8:821.161.2.09](092) 

3983. Снітько Д. Ю. Опозиція діяльності і бездіяльності людини в контексті 

кризи європейської цивілізації : (іст.-філос. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Снітько Дмитро 

Юрійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Держ. ВНЗ "Дніпропетров. 

нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна"]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2015-3367 А] 

УДК 130.2(4)(091) 

3984. Сташкевич О. О. Інтелектуальна цивілізація: соціально-філософський 

аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 

"Соц. філософія та філософія історії" / Сташкевич Оксана Олександрівна ; Нац. акад. 
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пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 

2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2015-2269 А] 

УДК 130.2:316.722 

3985. Стебельська О. І. Позиції менталізму та еволюціонізму у вивченні 

свідомості в історії сучасної філософії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Стебельська Олександра Ігорівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2015. — 

24 с. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2015-3043 А] 

УДК 141.155:165.12](091) 

3986. Цибулько В. О. Поетичний переклад як феномен інтерпретації смислів 

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

26.00.01 "Теорія та історія культури" / Цибулько Володимир Олександрович ; М-во 

культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-2355 А] 

УДК 130.2 

3987. Шевченко О. В. Естетичний вимір культурної ідентичності у контексті 

інтертекстуальності сучасного роману : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Шевченко Оксана Володимирівна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 

— 100 пр. — [2015-2872 А] 

УДК 111.852:81'06-31 

3988. Шушкевич Є. М. Метафізична проблематика у творчості Людвіга 

Вітгенштайна : (іст.-філос. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Шушкевич Євгеній Миколайович ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-2439 А] 

УДК 13(436)"19" 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

3989. Дробот О. В. Психосемантика управлінської свідомості керівника : 

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

психологія, історія психології" / Дробот Ольга Вячеславівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Харків, 2015. — 37 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (41 назва). — 100 пр. — [2015-2600 А] 

УДК 159.923:005 

3990. Кобець О. В. Психологічна структура еколого-правової свідомості пра-

цівників прокуратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Кобець Олександр Володи-

мирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [ПВНЗ "Краматор. екон.-гуманітар. ін-т"]. 

— Харків, 2015. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32. — 100 пр. — [2015-3477 А] 

УДК 159.923.2:347.964.1-051 

На ступінь кандидата 

3991. Бірон Б. В. Проактивне подолання стресових ситуацій особистістю : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. 
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психологія, історія психології" / Бірон Богдан Володимирович ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). 

— [2015-3252 А] 

УДК 159.923:159.944.4 

3992. Брецко І. І. Особливості психоемоційного вигорання підлітків в умовах 

сімейної депривації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Брецко Ірина Іванівна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка, [Мукачів. держ. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2705 А] 

УДК 159.922.8 

3993. Вірний С. С. Копінг-стратегії поведінки прикордонників в емоційно-

напружених ситуаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах" / Вірний Сергій 

Сергійович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби 

України ім. Богдана Хмельницького, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — 

Хмельницький, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (19 назв). — 100 пр. —  

[2015-2907 А] 

УДК 159.942:351.746.1-051 

3994. Воропаєв Д. С. Оптимізація психофізіологічного стану підлітків в 

умовах загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.02 "Психофізіологія" / Воропаєв Дмитро 

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

держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2015-2169 А] 

УДК 159.91-053.66 

3995. Вятоха І. Ю. Психологічні особливості впливу музичного тембру на 

емоційні стани старших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Вятоха Ірина Юріївна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук 

України]. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-2293 А] 

УДК 159.922.8:781.22 

3996. Гончаренко Н. В. Психологічні чинники збереження психічного здо-

ров'я майбутніх лікарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Гончаренко Наталія Володимирівна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-

гомольця МОЗ України]. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-2589 А] 

УДК 159.944:[378.147:61-051 

3997. Євменова Т. М. Психологічні бар'єри самореалізації жінки як політич-

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

19.00.11 "Політ. психологія" / Євменова Тетяна Миколаївна ; Ін-т соц. та політ. 

психології НАПН України. — Київ, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 

100 пр. — [2015-2601 А] 

УДК 159.923.33:32-021.64-055.2 

3998. Ємяшева Ж. В. Психологічні детермінанти суїцидальних тенденцій осіб, 

які страждають на хімічну залежність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Ємяшева Жанна Валентинівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Харків, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-2737 А] 

УДК 159.9:616.89-008.441.44 

3999. Зимянський А. Р. Психологічні умови розвитку моральної самосві-

домості підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Зимянський Андрій Романович ; Нац. ун-т 

"Остроз. акад.", [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Острог (Рівнен. 

обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — 

 [2015-3463 А] УДК 159.922.8:17.024 

4000. Кандиба М. О. Емоційна зрілість як умова розвитку професійної то-

лерантності особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Кандиба Марія 

Олегівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Запоріз. нац. ун-т]. — Луцьк, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-2472 А] 

УДК 159.942:159.923.2 

4001. Карпенко Г. М. Психолого-педагогічні особливості освітнього діалогу 

як засобу оптимізації навчання іноземних мов : (на матеріалі викладання англ. мови 

у ВНЗ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 

"Пед. та вік. психологія" / Карпенко Ганна Миронівна ; Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-2613 А] 

УДК 159.922.7:[37.016:81'243 

4002. Качмарик Х. В. Особливості психологічного супроводу аутичних дітей 

у дошкільній установі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Качмарик Христина Василівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. —  

19, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-3140 А] 

УДК 159.922.76:373.22 

4003. Кіян А. П. Психологічна готовність педагога до протидії маніпуля-

тивному впливу у спілкуванні з підлітками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кіян Андрій 

Петрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка]. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-2957 А] 

УДК 159.922.8 

4004. Крупник І. Р. Особливості уявлень дітей трудових мігрантів про май-

бутнє сімейне життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Крупник Іван Рома-

нович ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, [Херсон. держ. ун-т]. — Київ, 

2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3665 А] 

УДК 159.922.73:316.36]-054.72 

4005. Кузьменко Ю. В. Індивідуально-психологічні особливості адаптації лю-

дини до загроз небезпечних природних явищ : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих 

умовах" / Кузьменко Юлія Володимирівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. 



   

 
24 

акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельниць-

кий, 2015. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2015-2975 А] 

УДК 159.922:504.4 

4006. Лазаренко О. В. Психологічні особливості становлення економічної 

ідентичності в учнів раннього юнацького віку : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Ольга Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2015-2094 А] 

УДК 159.923.2:316.344.2]-057.87 

4007. Матієшин І. В. Психологічні особливості перфекціонізму спортсменів : 

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

психологія, історія психології" / Матієшин Іван Васильович ; Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-2488 А] УДК 159.923.3:796.071 

4008. Мосійчук В. В. Психологічні особливості учбово-професійної самореалі-

зації майбутніх психологів в умовах криз професійного навчання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. пси-

хологія" / Мосійчук Василь Володимирович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-3533 А] 

УДК 159.923.2-057.875 

4009. Нечипоренко К. С. Корекція і розвиток самооцінки у соціально-депри-

вованих підлітків з обмеженням життєдіяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Нечипоренко 

Костянтин Сергійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3183 А] 

УДК 159.922.86-056.26 

4010. Олешко Д. О. Розвиток здатності подолання психологічних бар'єрів у 

офіцерів-прикордонників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах" / Олешко Дмитро 

Олександрович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. держ. прикордон. 

служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2015. — 16 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2015-3004 А] 

УДК 159.944:351.746.1 

4011. Параскевова К. Г. Емоційний інтелект як чинник регуляції емоційно-

мотиваційної сфери особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Крістина Георгіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 17 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2015-3010 А] 

УДК 159.942.5 

4012. Періус Н. В. Психологічні особливості розвитку соціально-психологічної 

компетентності майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. 

роботи" / Періус Надія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2015-2815 А] 

УДК 159.923:378.011.3-051 
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4013. Перун М. Б. Типологія материнської ідентичності жінок на ранньому 

етапі материнства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Перун Марія Богданівна ; Ін-т 

соц. та політ. психології НАПН України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 

2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3550 А] 

УДК 159.923.2-055.26 

4014. Подкопаєва Ю. В. Соціально-психологічні умови формування уявлень 

про духовний ідеал у дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття 

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

Подкопаєва Юлія Валеріївна ; 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. — 

[2015-3014 А] 

УДК 159.922.75 

4015. Сватенкова Т. І. Психологічні особливості екзистенційних переживань 

особистості у період ранньої юності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Сватенкова Тетяна 

Іванівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. — Київ, 2015. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 120 пр. — [2015-2422 А] 

УДК 159.922.8:159.942 

4016. Світич С. А. Психологічна підготовка вчителів початкових класів до 

взаємодії з соматично послабленими учнями : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Світлана Анатоліївна ; Нац. ун-т "Остроз. акад.", [ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" 

Нац. акад. пед. наук України]. — Острог (Рівнен. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — [2015-3717 А] 

УДК 159.922.76-056.34:616.89-008 

4017. Смірнова О. М. Психологічні умови забезпечення гендерної рівності в 

діяльності органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Михайлівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 

2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — 

[2015-3724 А] 

УДК 159.922.1-021.23:351.74(477) 

4018. Турчак О. М. Психологічні особливості вербальних проявів тривожності 

студентів у ситуаціях емоційної напруги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Турчак Олеся 

Миколаївна ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2015. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-3736 А] 

УДК 159.942:316.772.2]-057.875 

4019. Фролова О. В. Структурно-функціональні особливості організаційної 

ідентичності особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Фролова Олена Вік-

торівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-2433 А] 

УДК 159.923 

4020. Чепішко О. І. Психологічні умови розвитку професійної свідомості май-

бутніх вчителів соціогуманітарного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Чепішко 

Олександра Ігорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ДВНЗ "Запоріз. нац. 

ун-т"]. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-3228 А] 

УДК 159.923.2:378.011.3-051 

4021. Шапошник-Домінська Д. О. Психологічні особливості розвитку са-

моефективності особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Шапошник-Домінська 

Дар'я Олегівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, [Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-2357 А] 

УДК 159.923.2 

4022. Шахова Н. Є. Психологічні особливості ціннісної сфери особистості як 

основи її суб'єктної активності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Шахова Наталія 

Євгенівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17 ( 6 назв). — 100 пр. — [2015-3235 А] 

УДК 159.923.2 

4023. Шевченко С. В. Психолого-педагогічні умови підвищення розумової 

працездатності студентів-першокурсників в адаптаційний період : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. 

психологія" / Шевченко Світлана Віталіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

— Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). 

— 100 пр. — [2015-2672 А] 

УДК 159.922.8 

4024. Шкіренко О. В. Психологічні особливості формування духовних цін-

ностей у майбутніх правознавців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Шкіренко Олена Віталіївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН 

України]. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(30 назв). — 100 пр. — [2015-2557 А] 

УДК 159.923:[378.147:34 

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія  

та логіка науки 

На ступінь доктора 

4025. Секундант С. Г. Нормативно-критичні підстави епістемології Г. В. Ляйб-

ніца : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.05 

"Історія філософії" / Секундант Сергій Григорович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Оле-

ся Гончара, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Дніпропетровськ, 2015. — 

34 с. — Бібліогр.: с. 29—32. — 100 пр. — [2015-2835 А] 

УДК 165.65 

На ступінь кандидата 

4026. Березінець І. В. Гносеологічна проблематика у творчості Г. І. Челпано-

ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.05 
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"Історія філософії" / Березінець Ірина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — 

 [2015-3247 А] УДК 165.65(477)"18/19"(092) 

4027. Політюк А. П. Аргументація як предмет неформальних досліджень : 

(неформал. логіка та риторич. аргументація) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.06 "Логіка" / Політюк Анастасія Павлівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 

100 пр. — [2015-2823 А] 

УДК 164.031 

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія 

На ступінь кандидата 

4028. Сюсель Ю. В. Споживацька поведінка як комунікативна дія: філо-

софсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : [спец.] 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія культури" / Сюсель 

Юлія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 

22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (25 назв). — 100 пр. — [2015-3374 А] 

УДК 177:316.77 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь доктора 

4029. Владиченко Л. Д. Сучасний стан та особливості відносин між державою 

та релігійними організаціями: порівняльний аналіз українського та польського 

досвіду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.11 

"Релігієзнавство" / Владиченко Лариса Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — Київ, 2015. — 34 с. — Бібліогр.: с. 27—31. — 100 пр. — [2015-2909 А] 

УДК 2-78:323](477+438) 

27 Християнство 

На ступінь доктора 

4030. Головащенко С. І. Біблієзнавство в Київській духовній академії (ХІХ — 

поч. ХХ ст.): становлення і розвиток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Головащенко Сергій Іванович ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2015. 

— 33 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 25—29. — 100 пр. — [2015-2924 А] 

УДК 27-23-756(477-25)"18/19" 

На ступінь кандидата 

4031. Прус В. І. Місійно-апологетична діяльність православного пастиря перед 

викликами деструктивних релігійних рухів в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. богослов. [тобто філос.] наук : спец. [09.00.14] "Богослов'я" / 

Прус Василь Іванович ; Укр. православ. церква Київ. патріархату, Київ. православ. 

богослов. акад. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — 

[2015-2534 А] УДК 271.2-725-46:2-67(477) 

4032. Чубенко О. В. Українська ікона як феномен східнохристиянської тра-

диції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 
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"Релігієзнавство" / Чубенко Олена Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-3230 А] 

УДК 27-526.62(=161.2) 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ  

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

311 Статистика як наука. Теорія статистики 

На ступінь кандидата 

4033. Гречка О. В. Статистичний аналіз ринку послуг автомобільного транс-

порту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 

"Статистика" / Гречка Ольга Віталіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-3119 А] 

УДК 311.21:656.13 

316 Соціологія 

На ступінь доктора 

4034. Чайка І. Ю. Інформаційна єдність світової спільноти: теоретико-мето-

дологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 

09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Чайка Ірина Юріївна ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т вищ. освіти, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2015. 

— 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (40 назв). — 100 пр. — [2015-2356 А] 

УДК 316.325:004 

На ступінь кандидата 

4035. Гаркуша І. В. Формування риторичної культури майбутніх фахівців з 

реклами у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / 

Гаркуша Інеса Вікторівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніп-

ропетровськ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2015-2294 А] 

УДК 316.7:[378.147:659 

4036. Горбик Р. О. Контент ілюстрованої розважальної преси 20-х — поч. 30-х рр. 

ХХ ст. в системах соціальних комунікацій України та Німеччини : автореф. дис. на 

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

історія журналістики" / Горбик Роман Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). 

— 100 пр. — [2015-3432 А] 

УДК 316.774:070.449.8](477+430)"192/193" 

4037. Демченко О. А. Бізнесовий контент в українському телевізійному 

мовленні: структура і функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / 

Демченко Олексій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

журналістики. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (11 назв). — 100 пр. — 

[2015-2728 А] УДК 316.774:654.1](=161.2) 
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4038. Заріцька Н. Ю. Дауншифтінг як альтернативні стилежиттєві практики у 

сучасному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 

[спец.] 22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / Заріцька Надія Юріївна ; Київ. 

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

100 пр. — [2015-2945 А] УДК 316.723 

4039. Кабанець Т. О. Соціокультурні моделі любові в художньому просторі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та 

галуз. соціології" / Кабанець Тетяна Олександрівна ; НАН України, Ін-т соціології. 

— Київ, 2015. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2015-3136 А] 

УДК 316.7:177.6 

4040. Корнієнко Т. А. Розвиток людини та суспільства в соціокультурному 

просторі дизайну міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Корнієнко Тетяна Ана-

толіївна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", 

[Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-2964 А] 

УДК 316.42:711.4.012 

4041. Криницька І. П. Сімейне насильство над дітьми як соціальний феномен 

сучасного українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Криницька Ірина 

Петрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Укр. акад. друкарства]. — Харків, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2771 А] 

УДК 316.64:343.541-053.2](477) 

4042. Мураховський А. Л. Концептуальні засади державної політики України 

в галузі книговидання та книгорозповсюдження : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

текознавство, бібліографознавство" / Мураховський Анатолій Леонідович ; М-во 

культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2015. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — 100 пр. — [2015-3682 А] 

УДК 316.774:655.4/.5:351.854-047.82](477) 

4043. Прасюк О. В. Електоральна громадська думка в Україні: проблеми 

поставання та виявлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 

наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Прасюк Оксана Валентинівна ; 

НАН України, Ін-т соціології. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). 

— 100 пр. — [2015-3021 А] 

УДК 316.653(477) 

4044. Рахмайлов В. В. Політичний сепаратизм як соціальний феномен су-

часного світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 

22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Рахмайлов Василь Васильович ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 

— [2015-3703 А] УДК 316.334.3:323.173 

4045. Химович О. С. Роль трудової міграції у формуванні етнічних та націо-

нальних стереотипів сучасних заробітчан : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Химович Оксана 

Степанівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. 

— Харків, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2015-2434 А] 

УДК 316.647.8(=161.2):331.556.4 
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4046. Шаповалова О. А. Освітній вимір соціального проектування у пред-

метному полі філософії освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 

наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Шаповалова Олена Анатоліївна ; Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — 

Харків, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 13—18. — 100 пр. — [2015-2870 А] 

УДК 316.61:37.01 

32 Політика 

На ступінь кандидата 

4047. Найчук А. А. Політична мова як інструмент концептуалізації соціально-

політичних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Найчук Антон Антонович ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 100 пр. — [2015-3684 А] 

УДК 32:81'276.6 

321 Форми політичної організації. Держава  

як політична влада 

На ступінь доктора 

4048. Вонсович С. Г. Концептуальні засади політичної транзитології : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія 

політ. науки" / Вонсович Сергій Геннадійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (35 назв). — 100 пр. — [2015-2581 А] 

УДК 321.7 

4049. Митко А. М. Політико-системний вимір інформаційної демократії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти 

та процеси" / Митко Антоніна Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 30—37. — 100 пр. — [2015-3334 А] 

УДК 321.7:[070+004 

На ступінь кандидата 

4050. Пономаренко Л. В. Інноваційна політика в контексті демократичного 

політико-культурного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Пономаренко Людмила 

Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3558 А] 

УДК 321.7:316.422 

4051. Яфонкіна І. П. Освітній ресурс влади: політологічний аналіз : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та 

процеси" / Яфонкіна Ірина Петрівна ; 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. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. 

— [2015-2440 А] 

УДК 321.02:37 
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323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь кандидата 

4052. Мурза К. Г. Сепаратизм в контексті дезінтеграції держави : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та 

процеси" / Мурза Костянтин Георгійович ; Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь 

(Донец. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. —  

[2015-3180 А] 

УДК 323.173:327.5 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь кандидата 

4053. Андрійчук Т. С. Громадські ради при органах виконавчої влади України 

як форма взаємодії держави і громадського суспільства : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Андрійчук 

Тетяна Сергіївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: с. 16—20 

(30 назв). — 100 пр. — [2015-2283 А] 

УДК 323.21:352](477) 

4054. Марчук Н. В. Історико-політологічний аналіз становлення політичної 

суб'єктності русинського субетносу в політичній системі України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. 

науки" / Марчук Наталія Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т політ. та 

етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — Львів, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-2788 А] 

УДК 323.15:321.02(477) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

На ступінь доктора 

4055. Піпченко Н. О. Міжнародна інтернет-комунікація як інструмент зо-

внішньополітичної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. 

наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / 

Піпченко Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2015. — 41 с. — Бібліогр.: с. 36—38. — 100 пр. — [2015-2257 А] 

УДК 327:[316.77:004.738.5 

На ступінь кандидата 

4056. Аманмирадов Н. Ідеологічні засади міжнародних відносин в умовах 

сучасних глобальних викликів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Аманмирадов Нурберди ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(8 назв). — 100 пр. — [2015-2884 А] 

УДК 327:316.75 

4057. Капрусь О. В. Еволюція структури та діяльності Всесвітньої туристичної 

організації (ЮНВТО) у контексті сучасних глобалізаційних процесів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми 

міжнар. систем та глобал. розвитку" / Капрусь Ольга Володимирівна ; Чернівец. нац. 
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ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2089 А] 

УДК 327:[338.48:061.2](100) 

4058. Червінка І. М. Механізми врегулювання етнополітичних конфліктів у 

діяльності міжнародних організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / 

Червінка Ірина Миколаївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). 

— 100 пр. — [2015-2195 А] 

УДК 327.7:323.1 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

4059. Адигьозалов Т. А. Еволюція азербайджансько-українських міждержав-

них відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Адигьозалов 

Тогрул Аскер оглу ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2361 А] 

УДК 327(479.24:477) 

4060. Барщевський Є. І. Еволюція АСЕАН в контексті глобалізаційних 

викликів ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Барщевський 

Євген Ігорович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2015. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-3244 А] 

УДК 327.7(5-12)"20" 

4061. Вишневська-Черкас І. Г. Стратегія стримування та залучення в аме-

рикансько-китайських відносинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / 

Вишневська-Черкас Ірина Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. 

установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України"]. — Київ, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (29 назв). — 100 пр. — [2015-3424 А] 

УДК 327.56(73:510) 

4062. Вишньов В. М. Роль ядерного фактору в регіональних системах між-

народної безпеки в Азії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Вишньов 

Віктор Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-2454 А] 

УДК 327.5:623.454.8](5) 

4063. Квятковська О. В. Зовнішня політика сприяння розвитку як чинник 

безпеки США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Квятковська 

Олена Володимирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-2228 А] 

УДК 327(73) 

4064. Кулінич Т. О. Ібероамериканський напрямок зовнішньої політики Іспа-

нії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 
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"Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Кулінич Тарас Олек-

сандрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-2776 А] 

УДК 327.8(460:(8=134)+729)) 

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди 

На ступінь кандидата 

4065. Кудрявцев О. Ю. Електронне урядування у контексті легітимації 

політичної влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 

23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Кудрявцев Олександр Юрійович ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-3498 А] 

УДК 328.181:004.9 

4066. Трофименко А. В. Інститут лобізму в Канаді: досвід для України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти 

та процеси" / Трофименко Анастасія Вікторівна ; Маріупол. держ. ун-т. — 

Маріуполь (Донец. обл.), 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-3215 А] УДК 328.184(71) 

329 Політичні партії та рухи 

329(100-87) Політичні партії та рухи в зарубіжних країнах 

На ступінь кандидата 

4067. Тирон А. М. Роль Християнсько-демократичного союзу в політичних 

процесах ФРН (1945—1990 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Тирон Альона Миколаївна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2156 А] 

УДК 329(430)"1945/1990" 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

4068. Ганущак-Єфіменко Л. М. Механізм управління інноваційним роз-

витком підприємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ганущак-Єфіменко Люд-

мила Михайлівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2015. — 43 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 35—40 (48 назв). — 140 пр. — [2015-2919 А] 

УДК 330.341.1:334](477) 

4069. Диха М. В. Теоретико-методологічні засади формування стратегічних 

напрямів сталого соціально-економічного розвитку України : автореф. дис. на 

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

вом" / Диха Марія Василівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.", [Хмельниц. нац. ун-т]. — Київ, 

2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (48 назв). — 100 пр. — [2015-2301 А] 

УДК 330.34.01(477) 
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4070. Кравчук І. І. Управління економічним розвитком сільського соціуму: 

теорія і методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кравчук Ірина Ігорівна ; Житомир. нац. 

агроекол. ун-т. — Житомир, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 

(53 назви). — 100 пр. — [2015-2769 А] 

УДК 330.34:316.344.25(1-22) 

4071. Прушківська Е. В. Секторальна структура економіки в умовах гло-

балізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Прушківська Емілія Василівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—39 

(71 назва) та в тексті. — 100 пр. — [2015-2825 А] 

УДК 330.341.42 

4072. Чудаєва І. Б. Механізм реалізації державної політики в сфері розвитку 

науково-технічних формувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чудаєва Ія Борисівна ; ВНЗ 

Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі", [Східноєвроп. ун-т економіки і 

менеджменту]. — Полтава, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (49 назв). 

— 100 пр. — [2015-3391 А] 

УДК 330.341.1.02 

На ступінь кандидата 

4073. Вйонцек О. С. Організаційно-економічний механізм регулювання сфери 

обміну знаннями в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Вйонцек Оксана Сте-

панівна ; Чернігів. нац. технол. ун-т, [Ін-т регіон. дослідж. НАН України]. — 

Чернігів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 

100 пр. — [2015-2205 А] 

УДК 330.341:001.3 

4074. Воловоденко Л. В. Моделювання взаємодії енергетичного та аграрного 

секторів на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

Воловоденко Леся Василівна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту, [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України]. — Черкаси, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-2206 А] 

УДК 330.45:332.122(1-77) 

4075. Гільперт Н. М. Організаційно-економічні основи реалізації механізмів 

Кіотського протоколу : (на прикладі ліс. екосистем Центр. Полісся України) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка 

природокористування та охорони навколиш. середовища" / Гільперт Наталія 

Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природо-

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

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2015-2586 А] 

УДК 330.15:630*18](477.41/.42) 

4076. Данильчук Г. Б. Ентропійний аналіз і моделювання складних соціально-

економічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Данильчук 
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Ганна Борисівна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту, [Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького]. — Черкаси, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2015-3629 А] 

УДК 330.46:330.342.146 

4077. Добрянський О. І. Організаційно-економічний механізм управління 

безпекою водних ресурсів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Добрянський Олег 

Іванович ; Львів. держ. фінанс. акад., [Держ. установа "Ін-т економіки природо-

користування та сталого розвитку НАН України"]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-2379 А] 

УДК 330.15:351.79](477) 

4078. Дьячук І. В. Моделювання промоційної діяльності підприємств ви-

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

08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Дьячук Ірина 

Віталіївна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. — Черкаси, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2222 А] 

УДК 330.45:663.2 

4079. Заріцька В. М. Формування системи освіти в контексті інноваційного 

розвитку економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Заріцька Валентина Мико-

лаївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (30 назв). — 100 пр. — 

[2015-2607 А] 

УДК 330.341.1:37.014.5](477) 

4080. Злидник Ю. Р. Аксіологічні чинники модернізації соціально-еконо-

мічного розвитку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Злидник Юрій Романович ; 

Кіровоград. нац. техн. ун-т, [ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН 

України"]. — Кіровоград, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). 

— 100 пр. — [2015-2131 А] 

УДК 330.342.146-048.35(477) 

4081. Качур А. В. Монетарні важелі регулювання конкурентоспроможності 

національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Качур Анна Вікторівна ; ВНЗ 

"Нац. акад. упр.", [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2015-3141 А] 

УДК 330.14(477) 

4082. Квик М. Я. Математичні методи і моделі підтримки прийняття рішень в 

управлінні малими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Квик Маріанна Ярославівна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту, [Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Черкаси, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-2227 А] 

УДК 330.45:005 

4083. Комар М. І. Економіко-математичне моделювання фінансового забезпе-

чення інноваційних процесів у малому бізнесі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології 
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в економіці" / Комар Мар'яна Ігорівна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Черкаси, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2229 А] 

УДК 330.45:334.012.61-022.51 

4084. Лазебна І. В. Державне регулювання ринку споживчих товарів в Украї-

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лазебна Ірина Василівна ; Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (23 назви). — 100 пр. — 

[2015-3508 А] УДК 330.123.4/.5.025.12(477) 

4085. Мандзюк О. М. Механізм організації експлуатаційно-меліоративних 

послуг в умовах трансформації відносин власності аграрних підприємств : автореф. 

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

підприємствами" / Мандзюк Ольга Михайлівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 

природокористування. — Рівне, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2015-2096 А] 

УДК 330.111.62:631.6 

4086. Марчук Ю. Л. Інвестиційне забезпечення конкурентоспроможності 

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Марчук Юрій Леонідович ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (15 назв). — Примірник деф.: невірно зброшуровано. — 100 пр. —  

[2015-2789 А] УДК 330.341.1:005.332.4:69 

4087. Мельник В. В. Система розподільчих відносин постіндустріального 

суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Мельник Вадим Владиславович ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 19 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2015-3174 А] 

УДК 330.564 

4088. Моклячук Т. О. Еколого-економічна оцінка ремедіації забруднених 

земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охо-

рони навколиш. середовища" / Моклячук Тетяна Олександрівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2015-2796 А] 

УДК 330.15:[332.334:631 

4089. Мухамедова З. Х. Формування державної політики розвитку іннова-

ційної інфраструктури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мухамедова Зарема Хабібівна ; 

Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [РВНЗ "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — Київ, 2015. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2399 А] 

УДК 330.341.1(477) 

4090. Олефір В. М. Духовно-ноосферно-сталий розвиток як господарська па-

радигма виживання людства : (методол. онтол.-цінніс. обґрунтування) : автореф. 

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

історія екон. думки" / Олефір Валерій Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна. — Харків, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. —  

[2015-2638 А] УДК 330.1 
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4091. Панчишин А. І. Моделювання взаємодії економіко-виробничих систем у 

конкурентному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

Панчишин Андрій Ігорович ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту, [Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Черкаси, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  

с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3692 А] 

УДК 330.101.8:005.332.4 

4092. Плєшакова О. А. Формування та розвиток акціонерного капіталу в 

умовах ринкових трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Плєшакова Олена 

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

— Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2015-2647 А] 

УДК 330.142.2.012.2 

4093. Просянкіна-Жарова Т. І. Розвиток інвестиційної діяльності в агропро-

мисловому виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Просянкіна-Жарова Тетяна 

Іванівна ; 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. — [2015-2102 А] 

УДК 330.322:338.432 

4094. Седляр Д. О. Формування інтелектуального капіталу в системі факторів 

інноваційного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Седляр Діана Олександрівна ; 

Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-2107 А] 

УДК 330.341.1:005.336.4 

4095. Сенів Л. А. Формування та використання доходів населення : автореф. 

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

номіка праці, соц. економіка і політика" / Сенів Лідія Анатоліївна ; Приват. ВНЗ 

"Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  

с. 16—18 та в тексті. — 100 пр. — [2015-3571 А] 

УДК 330.564.2 

4096. Чучук Ю. В. Економічне оцінювання ефективності газоперекачувальних 

агрегатів у процесі транспортування природного газу : автореф. дис. на здобуття 

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

Чучук Юрій Володимирович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-

Франківськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2015-3750 А] 

УДК 330.131.5:622.691 

4097. Яценко Г. Ю. Ідентифікація дисбалансів в економіках емерджентного 

типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 

"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Яценко Ганна Юріївна ; 

НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — 

Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 100 пр. — 

 [2015-3080 А] 

УДК 330.46:330.368 
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331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь доктора 

4098. Андрієнко В. М. Організація безпеки праці в системі економічної 

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

наук : [спец.] 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / Андрієнко Василь 

Миколайович ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". — Київ, 2015. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (43 назви). — 100 пр. — [2015-3602 А] 

УДК 331.45:[334.716.02:69 

На ступінь кандидата 

4099. Бойко М. М. Формування та використання соціального капіталу у сфері 

послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 

"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Бойко Маргарита Миро-

славівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи, [ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2699 А] 

УДК 331.101.26:338.46 

4100. Волочко А. С. Регулювання ринку праці України в умовах євроінтег-

рації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 

"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Волочко Анна Сергіївна ; 

Кіровоград. нац. техн. ун-т, [Донец. нац. ун-т]. — Кіровоград, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-3618 А] 

УДК 331.5.025.12(477) 

4101. Мойсей В. І. Зовнішні економічні ефекти міжнародної міграції робочої 

сили : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 

госп-во і міжнар. екон. відносини" / Мойсей Валентина Іванівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [Нац. авіац. ун-т]. — Львів, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2015-3529 А] УДК 331.556.4 

4102. Попадюк О. О. Формування системи матеріальної мотивації працівників 

малих машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Олександрівна ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Кременчуц. нац. ун-т ім. Ми-

хайла Остроградського]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2015. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 120 пр. — [2015-2504 А] 

УДК 331.101.3:331.225]:62 

4103. Рябоволик Т. Ф. Державне регулювання зайнятості населення в іннова-

ційному секторі економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Рябоволик Тетяна Федо-

рівна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2015-2262 А] 

УДК 331.5.025.12:330.341.1 

4104. Танасієнко Н. П. Формування системи виявлення та реалізації резервів 

продуктивності праці на промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття 

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

Танасієнко Наталія Петрівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2015. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2015-3211 А] 

УДК 331.101.6:338.45 
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332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  

Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

4105. Кудріна О. Ю. Стратегія підвищення ефективності використання про-

мислового потенціалу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Кудріна Ольга 

Юріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН 

України]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 28—33 (55 назв). — 100 пр. — [2015-3497 А] 

УДК 332.146:338.45 

На ступінь кандидата 

4106. Боровик О. Н. Еколого-економічні механізми природоохоронної діяль-

ності суб'єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. сере-

довища" / Боровик Оксана Несторівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокорис-

тування, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Рівне, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3613 А] 

УДК 332.142.6:334.7 

4107. Гнатюк Я. І. Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспро-

можності прикордонних територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Гнатюк 

Ярослав Ігорович ; Акад. муніцип. упр., [Укр. акад. друкарства]. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-3110 А] 

УДК 332.122:339.137.2](1-04) 

4108. Горлачук О. А. Економічне обґрунтування ціноутворення на сільсько-

господарську продукцію в умовах регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / 

Горлачук Олексій Анатолійович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 150 пр. — [2015-3434 А] 

УДК 332.14:338.439:338.5 

4109. Данчак Л. І. Інвестиційне забезпечення формування житлового фонду в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Данчак Леся Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(29 назв). — 100 пр. — [2015-3279 А] 

УДК 332.834(477) 

4110. Завойських Ю. А. Домінанти політики міжрегіонального інноваційного 

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

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Завойських Юлія Анд-

ріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-3458 А] 

УДК 332.14:336.752:330.341.1 

4111. Казьмір Л. П. Організаційно-економічні засади екологічно збалансо-

ваного сільськогосподарського землекористування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та 
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охорони навколиш. середовища" / Казьмір Любомир Павлович ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т агроекології і природокористування, [Держ. установа "Ін-т регіон. 

дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2015-2225 А] 

УДК 332.334.4:631 

4112. Корнецький А. О. Регіональна політика розвитку малого підприєм-

ництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Корнецький Артем Олегович ; Держ. 

ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури", [Дніпропетров. держ. фінанс. 

акад.]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). 

— 100 пр. — [2015-2390 А] 

УДК 332.12:334.722-022.51 

4113. Корсакова О. С. Формування територіально-виробничих структур ре-

гіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Корсакова Ольга Сергіївна ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Сєвєродонецьк (Луган. 

обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. —  

[2015-3305 А] 

УДК 332.14 

4114. Морська Т. В. Особливості розвитку сільських територій прикордонного 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Морська Тетяна Василівна ; Мукачів. 

держ. ун-т, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Мукачеве (Закарпат. обл.), 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3532 А] 

УДК 332.122:338.43 

4115. Пристайко О. П. Регіональні природоохоронні індикатори сталого роз-

витку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 

"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Пристайко 

Оксана Петрівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природоко-

ристування та сталого розвитку НАН України". — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13—16 (24 назви). — 100 пр. — [2015-3022 А] 

УДК 332.142.6.05-021.387 

4116. Тур О. В. Подолання нерівномірності розвитку та депресивного стану 

територій на основі реформування їх адміністративно-територіального устрою : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток 

продукт. сил і регіон. економіка" / Тур Олена Василівна ; НАН України, Н.-д. центр 

індустр. проблем розвитку. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-3216 А] 

УДК 332.142.2 

4117. Шніцер І. Р. Ефективізація функціонування системи охорони здоров'я 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 

"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Шніцер Ігор Романович ; 

Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2015-3073 А] 

УДК 332.122:614 

4118. Яневич Н. Я. Оцінка і прогнозування напрямів соціального інвестування 

територіальних громад : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Яневич Наталія 

Ярославівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Нац. ун-т "Львів. 

політехніка"]. — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-2559 А] УДК 332.145.02 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь доктора 

4119. Гончаров Г. О. Економічна безпека малого підприємництва в Україні: 

теорія, методологія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гончаров Геннадій 

Олександрович ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2015. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—36 (39 назв). — 150 пр. — [2015-3115 А] 

УДК 334.012.61-022.51.02(477) 

4120. Скрипко Т. О. Інвестиційно-інноваційна активність малого і середнього 

підприємництва в системі економічного розвитку і безпеки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац.  

госп-вом" / Скрипко Тетяна Олександрівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, 

Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 27—33 (58 назв). — 120 пр. — [2015-3579 А] 

УДК 334.012.61-022.51/.55:330.3 

На ступінь кандидата 

4121. Буркова Л. А. Оцінка економічних результатів діяльності підприємств з 

урахуванням ступеня кризи їх фінансового стану : (на прикладі гірн.-збагачув. 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Буркова Людмила Анатоліївна ; Держ. 

ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-3616 А] 

УДК 334.716.05-044.372:622 

4122. Бусел Р. В. Організаційно-економічні засади орендного водокористу-

вання в умовах ринкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 

середовища" / Бусел Роза Вікторівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки 

природокористування та сталого розвитку НАН України", [Луц. нац. техн. ун-т]. — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 110 пр. — [2015-3419 А] 

УДК 334.728.012.23:628.1 

4123. Демків І. О. Управління гнучкістю підприємств спиртової промисло-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Демків Ірина Олегівна ; Тернопіл. нац. екон. 

ун-т. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

200 пр. — [2015-3630 А] УДК 334.716.05-026.564.2:663.5 

4124. Карпенко О. В. Економічна безпека малого підприємництва в АПК : 

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

та упр. підприємствами" / Карпенко Ольга Володимирівна ; Відкритий міжнар. ун-т 

розвитку людини "Україна". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-2473 А] 

УДК 334.012.61-022.51.02:338.436 
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4125. Максименко І. Я. Організаційний механізм формування коопераційних 

зв'язків на підприємствах машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Максименко Ірина Яківна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-3327 А] 

УДК 334.73:62 

4126. Матушевська О. А. Механізм забезпечення економічної стійкості про-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Матушевська Олена Анато-

ліївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2015. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-3330 А] 

УДК 334.716.05-025.564 

4127. Росохата А. С. Наукові засади прогнозування перспективних напрямів 

інноваційного розвитку промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Росохата Анна Сергіївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-3710 А] 

УДК 334.716:330.341.1 

4128. Свідер О. П. Оцінка прямого іноземного інвестування промислових під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Свідер Олександр Полікарпович ; Хмельниц. 

нац. ун-т. — Хмельницький, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 

100 пр. — [2015-3716 А] 

УДК 334.716:330.322 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

4129. Гарбар Ж. В. Фінансовий ринок у системі економічного розвитку : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Гарбар Жанна Володимирівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2015. — 

35 с. : табл. — Бібліогр.: с. 25—32 (63 назви). — 100 пр. — [2015-2920 А] 

УДК 336.76.05 

4130. Голубка С. М. Інституціональна парадигма ґенези та еволюції фінансо-

вого господарства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Голубка Степан Михайлович ; 

М-во фінансів України, Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". — Київ, 

2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—37 (77 назв). — 150 пр. — [2015-3271 А] 

УДК 336.011(477) 

4131. Кузьмак О. М. Банківський ризик-менеджмент: теорія, методологія і 

практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Кузьмак Олена Миколаївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 

Тернопіль, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (40 назв). — 150 пр. — 

[2015-2482 А] 

УДК 336.717.18:005.342 

4132. Кульпінський С. В. Монетарне стимулювання інвестиційних процесів 

на фінансових ринках : (механізми забезп. та реалізації) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Куль-
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пінський Сергій Віталійович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Н.-д. екон.  

ін-т. — Київ, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (51 назва). — 100 пр. — 

[2015-2232 А] 

УДК 336.74:330.322 

4133. Лащак В. В. Фінансові важелі державного впливу на рівень споживчих 

цін та дотримання прав споживачів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Лащак Віктор 

Васильович ; Приват. ВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2015. — 33 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 25—30 (40 назв). — 100 пр. — [2015-3509 А] 

УДК 336.02:330.123.4/.5](477) 

4134. Савчук Н. В. Бюджетні пріоритети демократичного суспільства: світова 

теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Савчук Наталія Володимирівна ; Держ. 

ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 32 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 26—30 (44 назви). — 100 пр. — [2015-2514 А] 

УДК 336.14:321.7 

4135. Ситник Г. В. Фінансове планування на підприємствах торгівлі : автореф. 

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

підприємствами" / Ситник Ганна Вікторівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 

2015. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (46 назв). — 100 пр. — [2015-3201 А] 

УДК 336.144.2:658.6 

4136. Стрижиченко К. А. Механізм регулювання фінансового ринку України 

в умовах нової світової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Стрижиченко Костянтин 

Анатолійович ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2015. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2015-3589 А] 

УДК 336.76.025.12(477) 

4137. Хмелярчук М. І. Кредитний механізм стимулювання соціально-еконо-

мічного розвитку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Хмелярчук Марія Ігорівна ; Ун-т банк. 

справи Нац. банку України. — Київ, 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37 

(45 назв). — 100 пр. — [2015-2354 А] 

УДК 336.77:330.3(477) 

4138. Ясинська Н. А. Трансформація інституційної інфраструктури особистих 

фінансів в умовах кризи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ясинська Надія Альбертівна ; Донбас. 

держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2015. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—37 (57 назв). — 120 пр. — [2015-3759 А] 

УДК 336.722.1.05-044.372 

На ступінь кандидата 

4139. Алілуйко М. С. Формування та управління ресурсною базою банків в 

умовах економічної нестабільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Алілуйко Марія Степанівна ; 

Ун-т банк. справи Нац. банку України. — Київ, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (12 назв). — 150 пр. — [2015-3403 А] 

УДК 336.71:005.932 
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4140. Білорусець Л. М. Підвищення добробуту населення важелями фінансо-

во-кредитного обслуговування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

Білорусець Леся Миколаївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2015. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (28 назв). — 100 пр. — [2015-3250 А] 

УДК 336.77:364.2 

4141. Бондаренко О. В. Механізм фінансового планування суб'єктів малого 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Бондаренко Оксана Вікторівна ; Донбас. держ. ма-

шинобудів. акад., [Донец. держ. ун-т упр.]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2015. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — 

[2015-2899 А] 

УДК 336.144.2:334.012.61-022.51 

4142. Бусарєв В. В. Модернізовані бізнес-моделі бюджетування виконавців 

будівельних проектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бусарєв Вячеслав Валенти-

нович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—22 (28 назв). — 100 пр. — [2015-2709 А] 

УДК 336.145:69 

4143. Бучковська Я. Г. Система фінансування дошкільної освіти у забез-

печенні пріоритетів гуманітарного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Бучковська Яна 

Георгіївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 130 пр. — [2015-3617 А] 

УДК 336.143.2:373.2 

4144. Волохата В. Є. Управління залученими ресурсами банку : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Волохата Вікторія Єльфридівна ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. — 

Київ, 2015. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (26 назв). — 100 пр. — [2015-3425 А] 

УДК 336.717.3 

4145. Волощук Р. Є. Система адміністрування податків в Україні: інституційна 

структура та ефективність функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Волощук Руслан 

Євгенійович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — [2015-2207 А] 

УДК 336.225.2(477) 

4146. Гербич Л. А. Управління портфелем іпотечних кредитів банку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Гербич Людмила Анатоліївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2015-2921 А] 

УДК 336.774.3 

4147. Горбатюк Л. А. Злиття та поглинання у банківському секторі України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Горбатюк Лілія Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-2722 А] 

УДК 336.71(477) 
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4148. Дзьоба В. Б. Контролінг в системі фінансового менеджменту банків-

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

08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Дзьоба Володимир Богданович ; Львів. держ. 

фінанс. акад. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-3124 А] 

УДК 336.71.025.12:005.915 

4149. Есманов О. М. Державний фінансовий контроль в системі забезпечення 

фінансової безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Есманов Олексій Миколайович ; 

Нац. банк України, Держ ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — 

Суми, 2015. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 

100 пр. — [2015-3452 А] 

УДК 336.02(477) 

4150. Євенко Т. І. Механізм запобігання фінансової кризи банківських установ 

у нестійкому ринковому середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Євенко Тетяна Іванівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2015-3289 А] 

УДК 336.71.02.05-044.372 

4151. Желізняк Р. Й. Податкове стимулювання інноваційної діяльності під-

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Желізняк Роман Йосифович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2015-2085 А] 

УДК 336.564.2:005.591.6 

4152. Житар М. О. Фінансова гнучкість прийняття рішень в інвестиційній 

діяльності банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Житар Максим Олегович ; Донбас. держ. 

машинобудів. акад., [Донец. нац. ун-т]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2015-3639 А] 

УДК 336.71.05-026.564.2:330.322 

4153. Колодізєва С. О. Організаційне забезпечення управління банківськими 

послугами за логістичним підходом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Колодізєва Світлана Олегівна ; 

Ун-т банк. справи Нац. банку України, [Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця]. 

— Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (21 назва). — 120 пр. — 

[2015-3303 А] 

УДК 336.71:005.932 

4154. Косова Е. В. Фінансовий механізм управління власним капіталом банку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец.08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Косова Еліна Вадимівна ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — 

Краматорськ (Донец. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 

— 100 пр. — [2015-3662 А] 

УДК 336.71 

4155. Кохан І. В. Бюджетне фінансування соціально-економічного розвитку 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
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"Гроші, фінанси і кредит" / Кохан Ірина Василівна ; Львів. держ. фінанс. акад., 

[ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 150 пр. — [2015-2091 А] 

УДК 336.14:332.145 

4156. Кощук Т. В. Податкова політика в контексті стратегії інтеграції України 

до ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Кощук Тетяна Василівна ; М-во фінансів України, Держ. 

навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (34 назви). — 150 пр. — [2015-3309 А] 

УДК 336.22:339.92](477) 

4157. Кравченко Є. О. Управління державним боргом України з викорис-

танням інструментів фондового ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кравченко Єлизавета Олек-

сандрівна ; Нац. банк України, Держ ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку 

України". — Суми, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2015-3156 А] 

УДК 336.276:336.76](477) 

4158. Красюк І. В. Вартісно-орієнтоване управління банком : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 

Красюк Інна Віталіївна ; Нац. банк України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи 

Нац. банку України". — Суми, 2015. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2015-2770 А] 

УДК 336.71:005.93 

4159. Кроленко О. Є. Теоретико-методичні аспекти формування фінансової 

стратегії розвитку газотранспортної системи України : автореф. дис. на здобуття 

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

Кроленко Ольга Євгенівна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-3312 А] 

УДК 336.02:005.21:662.76](477) 

4160. Кудляк Ю. В. Фінансові стратегії банків України в умовах кон-

курентного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кудляк Юліана Василівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). 

— 100 пр. — [2015-3314 А] 

УДК 336.71.02:005.21](477) 

4161. Кузнєцов А. М. Фінансове управління розвитком банку на основі 

застосування інструментів мотивації персоналу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кузнєцов Андрій 

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

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-3160 А] 

УДК 336.71:005.96 

4162. Куценко К. В. Репутаційний капітал у системі забезпечення конкуренто-

спроможності банківських установ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Куценко Катерина Вікторівна ; 

Ун-т банк. справи Нац. банку України. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3162 А] 

УДК 336.71:005.332.4 
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4163. Лаврик О. Л. Фінансове посередництво як напрям розвитку банків-

ського кредитування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Лаврик Олександр Леонідович ; Нац. 

банк України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України", [Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Суми, 2015. — 22 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2015-2979 А] 

УДК 336.717(477) 

4164. Лазня А. В. Організаційно-економічний механізм забезпечення фінан-

сової стабільності банківської системи України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Лазня Артем 

Васильович ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2015-2235 А] 

УДК 336.71:005.336](477) 

4165. Маринчак Л. Р. Депозитна діяльність банків України: сучасний стан, 

проблеми та перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Маринчак Лілія Романівна ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  

с. 16—17 (14 назв). — 130 пр. — [2015-3676 А] 

УДК 336.717 

4166. Маркуц Ю. І. Формування бюджету міста у системі міжбюджетних 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Маркуц Юлія Ігорівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 

Київ, 2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3169 А] 

УДК 336.14:352](1-21) 

4167. Мельниченко О. В. Механізм рефінансування банків в Україні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси 

і кредит" / Мельниченко Оксана Василівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 

2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2015-2529 А] 

УДК 336.71:336.77.067.2](477) 

4168. Мордань Є. Ю. Державне регулювання банківської системи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Мордань Євгенія Юріївна ; Нац. банк України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. 

справи Нац. банку України". — Суми, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—19 (27 назв). — 100 пр. — [2015-3530 А] 

УДК 336.71:338.24.025.12 

4169. Осадчий І. А. Реструктуризація і реорганізація банківської системи Ук-

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Осадчий Іван Анатолійович ; Ун-т банк. справи Нац. 

банку України. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 

120 пр. — [2015-2188 А] 

УДК 336.71:005.591.4](477) 

4170. Процько О. В. Трансформація ринку державних цінних паперів в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Процько Олександр Вікторович ; НАН України, Держ. 

установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — Київ, 2015. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3024 А] 

УДК 336.761-044.922(477) 
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4171. Рожкова К. І. Капіталізація як фактор забезпечення фінансової стійкості 

банківської системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Рожкова Катерина Ігорівна ; НАН 

України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — Київ, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 110 пр. — [2015-2830 А] 

УДК 336.71.02:336.581](477) 

4172. Савка В. В. Видатки державного бюджету в системі фінансового 

забезпечення функцій держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Савка Валентина Василівна ; Львів. 

держ. фінанс. акад., [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-3567 А] 

УДК 336.144.38 

4173. Серажим Ю. В. Трансформація механізму саморегулювання міжнарод-

ного ринку цінних паперів у сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Серажим Юліан Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 

21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19 (9 назв). — 100 пр. — [2015-3572 А] 

УДК 336.71(100) 

4174. Сергєєва О. С. Управління грошовими потоками банків : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Сергєєва Олена Степанівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2015-3036 А] 

УДК 336.717.18 

4175. Скок Є. М. Міжбанківський кредитний ринок України в умовах пере-

ходу до таргетування інфляції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Скок Євгеній Миколайович ; Ун-т 

банк. справи Нац. банку України. — Київ, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-2192 А] 

УДК 336.77:336.748.12](477) 

4176. Сошка Н. В. Податкові надходження у механізмі формування місцевих 

бюджетів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Сошка Надія Володимирівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 

— [2015-3205 А] УДК 336.14:352]:336.221.262](477) 

4177. Трофімчук М. О. Регулювання конкурентних відносин на ринку цінних 

паперів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Трофімчук Михайло Олек-

сандрович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2547 А] 

УДК 336.761.025.12(477) 

4178. Фурманець К. Л. Зовнішній державний борг України в умовах глобаль-

ної трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Фурманець Катерина 

Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. держ. ун-т фінансів та 

міжнар. торгівлі]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:  

с. 17—19 (18 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2015-3742 А] 

УДК 336.273.3(477) 
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338 Економічне становище. Економічна політика.  

Управління та планування в економіці. Виробництво.  

Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

4179. Шандова Н. В. Управління стійким розвитком підприємств машино-

будування: методологічні підходи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Шандова Наталія 

Вікторівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—37 (45 назв). — 100 пр. — [2015-3233 А] 

УДК 338.45.05-027.252:62 

На ступінь кандидата 

4180. Авдан О. Г. Брендинг в діяльності туристичних підприємств : автореф. 

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

підприємствами" / Авдан Оксана Григорівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 

2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (24 назви). — 100 пр. — [2015-3402 А] 

УДК 338.486.2:659.126 

4181. Андрієнко Г. В. Управління інноваційною діяльністю туристичних під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Андрієнко Ганна Владиславівна ; Харків. 

держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2564 А] 

УДК 338.486.3:330.341.1 

4182. Бурлака О. М. Забезпечення стійкого розвитку аграрної галузі еко-

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бурлака Ольга Михайлівна ; Вінниц. нац. аграр. 

ун-т. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 130 пр. 

— [2015-2707 А] 

УДК 338.432.05-021.387 

4183. Грицаєнко М. І. Розвиток та ефективність інноваційної діяльності в 

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Грицаєнко Микола Ігорович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Таврійс. держ. 

агротехнол. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). 

— 130 пр. — [2015-2724 А] 

УДК 338.43:330.341.1 

4184. Дасів А. Ф. Механізм економічного реагування промислових під-

приємств в умовах нестаціонарної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Алла Федорівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — [2015-2726 А] 

УДК 338.45.021 

4185. Маланчук Л. О. Екологічні послуги в управлінні раціональним при-

родокористуванням користувачів надр : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Маланчук 
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Лариса Олексіївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2015-2138 А] 

УДК 338.46:502.7 

4186. Мельник І. Л. Механізм формування інноваційного туристичного про-

дукту круїзних судноплавних компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Ірина Леонідівна ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-

Сагайдачного, [Київ. ун-т туризму, економіки і права]. — Київ, 2015. — 21 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). — 100 пр. — [2015-3176 А] 

УДК 338.486.2:656.6.072.44 

4187. Павлюк Т. Д. Управління розвитком регіонального туристичного ринку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток 

продукт. сил і регіон. економіка" / Павлюк Тетяна Дмитрівна ; ДВНЗ "Прикарпат. 

нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2641 А] 

УДК 338.486.3(1-32) 

4188. Резніченко А. В. Державна підтримка технологічної модернізації вироб-

ництва наукоємної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Резніченко Андрій Вік-

торович ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку, [Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-3027 А] 

УДК 338.246:[658.589:001 

4189. Родащук Г. Ю. Транспортна складова розвитку сільських територій : 

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

та упр. нац. госп-вом" / Родащук Галина Юріївна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т, 

[Уман. нац. ун-т садівництва]. — Житомир, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-3194 А] 

УДК 338.47(1-22) 

4190. Руда Л. П. Сільські території у моделі розвитку аграрного сектору : 

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

та упр. нац. госп-вом" / Руда Лілія Петрівна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Вінниц. 

нац. техн. ун-т]. — Житомир, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(27 назв). — 100 пр. — [2015-3713 А] 

УДК 338.43.02(1-22) 

4191. Самченко О. Ю. Державна політика стимулювання енергозбереження в 

житловому господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Самченко Оксана Юріївна ; Нац. 

ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Рівне, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. —  

[2015-2515 А] УДК 338.23:332.8]:620.9 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

4192. Залізко В. Д. Стратегія соціально-економічного розвитку сільських тери-

торій у контексті зміцнення економічної безпеки України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
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Залізко Василь Дмитрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

аграр. економіки", [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — Київ, 2015. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (49 назв). — 100 пр. — [2015-2944 А] 

УДК 338.43.02(477) 

4193. Ткаленко Н. В. Формування інноваційного ресурсу в умовах розбудови 

в Україні постіндустріального суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Валеріївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Чернігів. нац. технол. ун-т]. — 

Київ, 2015. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34 (47 назв). — 100 пр. — [2015-3053 А] 

УДК 338.24:330.341.1](477) 

4194. Третяк В. П. Розвиток соціальної інфраструктури України в умовах 

глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Третяк Вікторія Павлівна ; Укр. держ. ун-т 

залізн. трансп., [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2015. — 35 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (43 назви). — 100 пр. — [2015-2546 А] 

УДК 338.49:316](477) 

На ступінь кандидата 

4195. Воронченко О. В. Фінансове забезпечення розвитку оптових ринків 

сільськогосподарської продукції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Воронченко Ольга 

Володимирівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т", [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — 

Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 

120 пр. — [2015-2292 А] 

УДК 338.434:339.33](477) 

4196. Гавриш А. О. Формування, розподіл та використання прибутку спирто-

вих заводів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гавриш Артем Олександ-

рович ; 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. — [2015-2455 А] 

УДК 338.515:663.5(477) 

4197. Жук І. З. Управління маркетинговою діяльністю суб'єктів туристичного 

бізнесу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Жук Ірина Зеновіївна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(26 назв). — 100 пр. — [2015-2087 А] 

УДК 338.486.1:339.138](477) 

4198. Зеленько О. О. Державна політика стимулювання ділової активності в 

економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Зеленько Олександр Олегович ; 

НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку, [Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-3462 А] 

УДК 338.24.027:331.101.3-056.13](477) 

4199. Іванюк У. В. Вплив аграрного сектору на розвиток внутрішнього 

товарного ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Іванюк Уляна Володимирівна ; 

Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-3465 А] 

УДК 338.432:339.13](477) 

4200. Качур Р. П. Державне регулювання інвестиційної діяльності в транс-

формаційній економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Качур Роман Павлович ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. комерц. акад. Центр. спілки спожив. т-в 

України]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-3298 А] УДК 338.24:330.322](477) 

4201. Кіндрат О. В. Державне регулювання та управління стійкістю фінансо-

во-економічного стану господарських систем : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кіндрат 

Олена Василівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад., [Львів. 

нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — Львів, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 100 пр. — [2015-3144 А] 

УДК 338.24.06(477) 

4202. Кондратова Н. В. Стратегія державного регулювання розвитку ринку 

нафтопродуктів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кондратова Наталя Воло-

димирівна ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Донец. держ. ун-т упр.]. — Кра-

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

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-3658 А] 

УДК 338.45.02:665.7](477) 

4203. Мельник Н. В. Стратегічне планування маркетингової діяльності 

суб'єктів господарювання туристичної галузі України : автореф. дис. на здобуття 

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

Мельник Наталія Валеріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2015-2099 А] 

УДК 338.486.1:339.138](477) 

4204. Павлова Л. О. Політико-економічний аналіз системи соціального за-

хисту населення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Павлова Любава Орестівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (18 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2015-2499 А] 

УДК 338.23:364](477) 

4205. Саїнський Д. А. Організаційно-економічний механізм розвитку хмелярст-

ва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Саїнський Дмитро Анатолійович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 120 пр. — [2015-2833 А] 

УДК 338.439:633.791](477) 

4206. Семенишин В. О. Управління комунікаційними процесами на ринку 

праці в економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Семенишин Володимир Оресто-

вич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17 (10 назв). — [2015-2153 А] УДК 338.24:331.5:005.57 
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4207. Семів Г. О. Формування конкурентного середовища на вітчизняному 

ринку світлих нафтопродуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Семів Галина Олександ-

рівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2836 А] 

УДК 338.45:665.7](477) 

4208. Соляннік К. В. Забезпечення розвитку транзитного потенціалу транс-

портної системи України на євразійському просторі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Со-

ляннік Катерина Володимирівна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп., [Дніпропетров. 

нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — Харків, 2015. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2015-3583 А] 

УДК 338.45:656](477) 

4209. Тимків С. М. Монетарні інструменти стабілізаційної політики в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Тимків Софія Михайлівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 

— 100 пр. — [2015-2544 А] 

УДК 338.23:336.74](477) 

4210. Угрімова І. В. Формування механізму реструктуризації промислових 

підприємств : (на прикладі м'ясоперероб. підприємств України) : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Угрімова Ірина Володимирівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т", [Нац. техн. 

ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-3217 А] 

УДК 338.45:637.5]:005.591.4](477) 

4211. Юрко Т. С. Організаційно-економічний механізм державної підтримки 

малого підприємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Юрко Тетяна 

Сергіївна ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — Полтава, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-2879 А] 

УДК 338.242.4:334.61-022.51](477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини.  

Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь кандидата 

4212. Антонів О. М. Організаційно-економічний розвиток суб'єктів виставко-

во-ярмаркової діяльності на засадах маркетингу : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

нів Олександра Миронівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. 

— Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 120 пр. — 

[2015-2201 А] УДК 339.174:339.138 

4213. Базавлук Н. Г. Конкурентоспроможне функціонування національної 

економіки на основі чинників інтелектуально-інноваційного розвитку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. 
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нац. госп-вом" / Базавлук Наталія Григорівна ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т 

економіки і торгівлі". — Полтава, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2015-3242 А] УДК 339.137:330.341.1](477) 

4214. Іванова А. М. Формування інфраструктури ринку споживчих товарів в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Іванова Анна Миколаївна ; Відкритий міжнар. 

ун-т розвитку людини "Україна", [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3295 А] 

УДК 339.13:330.123.4](477) 

339.3 Внутрішня торгівля 

На ступінь кандидата 

4215. Григоренко Т. М. Управління розвитком франчайзингових роздрібних 

торговельних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Григоренко Тетяна Миколаїв-

на ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—

21 (28 назв). — 100 пр. — [2015-3438 А] 

УДК 339.372.842 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля 

На ступінь кандидата 

4216. Біда М. Б. Механізми впливу міжнародної торгівлі на економічне 

зростання держав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Біда Маріанна Богданівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.:  

с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-2568 А] 

УДК 339.5:338.1.014-026.23 

4217. Олефіренко В. В. Нетарифне регулювання товарного обміну в глобаль-

ній торговельній системі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Олефіренко Вікторія 

Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-3003 А] 

УДК 339.544 

4218. Солодковська Г. В. Модернізація торгових політик країн в умовах 

глобальної економічної лібералізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Солодковська 

Ганна Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-2659 А] 

УДК 339.54-048.35(100) 

339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні економічні  

зв'язки. Зовнішньоекономічна політика. Світове господарство. 

Глобалізація 

На ступінь доктора 

4219. Ільєнко О. В. Методологія маркетингового забезпечення міжнародної 

економічної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
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наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ільєнко Оксана 

Вікторівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 

(50 назв). — 100 пр. — [2015-2746 А] 

УДК 339.9.02:339.138](477) 

4220. Співак І. В. Валютний механізм функціонування глобальної економіки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во 

і міжнар. екон. відносини" / Співак Інна Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—35 (29 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-2108 А] 

УДК 339.9:336.743 

На ступінь кандидата 

4221. Єщенко Є. О. Мережеві спільноти як інститут глобальної господарської 

системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Єщенко Євгенія Олегівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 

100 пр. — [2015-2467 А] 

УДК 339.9:[316.772.3:004.738.5 

4222. Кутовий Т. В. Міжнародні ринки первинної публічної пропозиції акцій 

як джерело зовнішнього фінансування корпорацій : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Кутовий Тарас Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2015-2780 А] 

УДК 339.9:339.13 

4223. Процун Н. М. Вплив міжнародного фінансового капіталу на іннова-

ційний розвиток країн з ринками, що формуються : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Процун Наталя Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 

21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва) та в тексті. — 100 пр. — [2015-2824 А] 

УДК 339.92:330.341.1 

4224. Фалько Є. А. Розвиток інформатизації міжнародного туристичного 

бізнесу в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Фалько Єліна 

Артурівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара]. — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(25 назв). — 100 пр. — [2015-2861 А] 

УДК 339.9:338.48 

4225. Черних В. В. Економічні імперативи локальної кластеризації в країнах 

Центральної і Східної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Черних Вероніка 

Віталіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2015-3388 А] 

УДК 339.94(4-11+4-191.2) 

4226. Шевченко Т. П. Корпоративна соціальна відповідальність в міжнарод-

ному бізнесі в контексті глобального економічного розвитку : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 
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відносини" / Шевченко Тетяна Петрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Хар-

ків, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (30 назв). — 100 пр. — [2015-3070 А] 

УДК 339.9:005.35 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

4227. Баранов О. А. Теоретико-методологічні основи правового забезпечення 

інформаційної сфери України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Баранов Олександр Андрійович ; Нац. юрид. ун-т України ім. Ярослава Мудрого, 

[НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України]. — Харків, 2015. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2015-2401 А] 

УДК 340.13:004](477) 

4228. Козаченко А. І. Земське самоврядування в Полтавській губернії 1865—

1919 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" / Козаченко Анатолій 

Іванович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 38 с. — 

Бібліогр.: с. 31—36 (51 назва). — 100 пр. — [2015-2962 А] 

УДК 340.15:352](477.53)"1865/1919" 

На ступінь кандидата 

4229. Головченко М. Ф. Культурна функція сучасної держави : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія 

держави і права; історія політ. і прав. учень" / Головченко Микола Феліксович ; 

Міжнар. гуманітар. ун-т. — Одеса, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — 

[2015-3112 А] УДК 340.12:008 

4230. Гольцова О. Є. Нетипові регулятори суспільних відносин у системі 

соціально-правового регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Гольцова Ольга Євгеніївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. — Київ, 2015. — 17 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2015-3113 А] 

УДК 340.12 

4231. Гоцуляк Ю. В. Державно-правові погляди П. І. Новгородцева : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія 

держави і права; історія політ. і прав. учень" / Гоцуляк Юрій Вікторович ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 

— 100 пр. — [2015-3118 А] 

УДК 340.12(47+57)(092) 

4232. Гриб А. М. Становлення та розвиток інституту примирення на ук-

раїнських землях (ІХ ст. — 1917 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Гриб Анна Миколаївна ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад."]. — Одеса, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — 

 [2015-3120 А] УДК 340.12:341.62](477)"1800/1917" 
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4233. Запорожченко А. О. Правова танатологія: загальнотеоретичне до-

слідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Запорожченко 

Анастасія Олексіївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-2605 А] 

УДК 340.125:[343.98:616-036.88 

4234. Зубрицький В. В. Соціально-моральні засади правослухняної поведін-

ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 

"Філософія права" / Зубрицький Віктор Васильович ; М-во внутр. справ України, 

Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-3642 А] 

УДК 340.12:172.12 

4235. Кириленко І. С. Локальна нормотворчість в сучасному суспільстві: 

теоретико-правові 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" / 

Кириленко Ірина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 

21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-3471 А] 

УДК 340.134 

4236. Куціпак О. В. Правовий акт як форма прояву правового 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" / Куціпак Ольга Вікторівна ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2015. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (25 назв). — 100 пр. — [2015-2781 А] 

УДК 340.1 

4237. Кушнарьова О. В. Уніфікація нормативної правової термінології у про-

цесі нормотворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Кушнарьова Оксана Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. 

справ. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2015-2183 А] 

УДК 340.137:340.113 

4238. Мельник А. І. Державно-правові погляди Юліана Романчука : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія 

держави і права; історія політ. і прав. учень" / Мельник Андрій Ігорович ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2015-3680 А] 

УДК 340.12(477)(092) 

4239. Нагорна В. В. Права дітей з особливими потребами та юридичні гарантії 

їх захисту в Україні : (теорет.-прав. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 

політ. і прав. учень" / Нагорна Віталіна Володимирівна ; Відкритий міжнар. ун-т 

розвитку людини "Україна". — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). 

— 100 пр. — [2015-2633 А] 

УДК 340.12:343.211.3-053.2-056.2](477) 

4240. Нечипоренко А. О. Нормотворчість в Україні: поняття, види, напрямки 

удосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Нечипо-
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ренко Антон Олександрович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 

2015. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-3685 А] 

УДК 340.134(477) 

4241. Палій М. Б. Аксіологічний вимір правоохоронної діяльності як об'єкт 

філософсько-правового дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Палій Мар'яна Богданівна ; М-во 

внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2015. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 100 пр. — [2015-3690 А] 

УДК 340.12 

4242. Петрович З. З. Філософсько-правове розуміння взаємозв'язку соціуму і 

права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 

"Філософія права" / Петрович Зоряна Зенонівна ; М-во внутр. справ України, Львів. 

держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 

100 пр. — [2015-2101 А] 

УДК 340.12 

4243. Радовецька Л. В. Суб'єкти забезпечення державної безпеки України: 

теоретико-правові 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" / Радовецька Людмила Василівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 10 пр. — 

[2015-2190 А] 

УДК 340.11:351.746.1](477) 

4244. Саміло А. В. Тероризм: антропологічно-правовий аспект : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / 

Саміло Андрій Вікторович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. 

справ. — Львів, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. —  

[2015-2152 А] 

УДК 340.12:323.28 

4245. Степанюк А. Г. Касаційне провадження у Державному Сенаті Україн-

ської Держави (1918 р.): законодавче забезпечення та судова практика : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія 

держави і права; історія політ. і прав. учень" / Степанюк Анатолій Германович ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-3585 А] 

УДК 340.12:347.957](477)"1918" 

4246. Федоров В. А. Боргова функція сучасної держави : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і 

права; історія політ. і прав. учень" / Федоров Валентин Андрійович ; Міжнар. 

гуманітар. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-3600 А] 

УДК 340.12:336.27(477) 

4247. Червінська Н. В. Ефективність законодавства: сутнісні характеристики 

та напрями підвищення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Червінська Наталія Володимирівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 145 пр. —  

[2015-3064 А] УДК 340.12 
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4248. Чубата М. В. Законодавство у сфері державного будівництва доби 

Української революції 1917—1921 років в історико-правових дослідженнях : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Чубата Марина Валеріївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2015-3390 А] 

УДК 340.15:711.4](477)"1917/1921" 

4249. Шалінська І. В. Акти "м'якого права" у системі джерел права : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія 

держави і права; історія політ. і прав. учень" / Шалінська Ірина Вадимівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. держ. ун-т внутр. справ]. — Львів, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-3232 А] 

УДК 340.132 

4250. Щирба М. Ю. Темпоральна дія нормативно-правових актів України: 

теоретико-прикладні 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" / 

Щирба Мар'яна Юріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. 

— [2015-2877 А] 

УДК 340.132(477) 

341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 

4251. Аббакумова Д. В. Комітет Міністрів Ради Європи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / 

Аббакумова Дарина В'ячеславівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — 

Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-3401 А] 

УДК 341.176:354.075.2](4) 

4252. Калмикова О. С. Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради 

Європи у боротьбі з ксенофобією і расизмом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Калмикова Олександра 

Сергіївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-2226 А] 

УДК 341.231.14:341.176(4) 

4253. Коваленко С. О. Кодифікація інституту відповідальності міжнародних 

організацій у міжнародному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Коваленко Сергій Олександрович ; 

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

100 пр. — [2015-2134 А] 

УДК 341.217 

4254. Коруц У. З. Міжнародно-правовий захист права на справедливий судо-

вий розгляд в практиці Європейського суду з прав людини та правозастосовна 

практика України : автореф. [дис.] на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Коруц Уляна Зіновіївна ; Ін-т законодавства 

Верховної Ради України, [Київ. ун-т права НАН України]. — Київ, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3152 А] 

УДК 341.645:341.14](4+477) 
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4255. Ляшук О. М. Особливості міжнародного розшуку осіб, які вчинили 

кримінальне правопорушення на території України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Ляшук Олеся Миколаївна ; Держ. фіскал. 

служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 

2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. —  

[2015-3166 А] 

УДК 341.45:343.132(477) 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь доктора 

4256. Гриценко В. Г. Адміністративно-правові проблеми оптимізації право-

охоронної системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Гриценко Володимир Григорович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2015. 

— 35 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (37 назв). — 100 пр. — [2015-2927 А] 

УДК 342.951:351.74](477) 

4257. Нестерович В. Ф. Конституційно-правові засади впливу громадськості 

на прийняття нормативно-правових актів: зарубіжний та український досвід : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. 

право; муніцип. право" / Нестерович Володимир Федорович ; М-во внутр. справ 

України, Нац. акад. внутр. справ, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Ді-

доренка]. — Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37. — 100 пр. — [2015-2185 А] 

УДК 342.572(100+477) 

4258. Патерило І. В. Адміністративно-правові інструменти діяльності пуб-

лічної адміністрації України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Пате-

рило Ірина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Запоріз. нац. ун-т]. 

— Київ, 2015. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (30 назв). — 100 пр. — [2015-3549 А] 

УДК 342.951:35.073.533](477) 

4259. Россіхіна Г. В. Теоретичні проблеми застосування правових норм, що 

регулюють публічну фінансову діяльність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Россіхіна Галина Володимирівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — 

Харків, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—33. — 100 пр. — [2015-3711 А] 

УДК 342.951:336 

4260. Рустамзаде А. Х. Судово-правова Рада Азербайджанської Республіки: 

міжнародно-правові стандарти функціонування та реформування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; му-

ніцип. право" / Рустамзаде Айхан Ханкіши огли ; Ін-т законодавства Верховної Ради 

України. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (29 назв). — 100 пр. —  

[2015-2653 А] 

УДК 342.56(479.24) 

На ступінь кандидата 

4261. Білоконь О. В. Адміністративно-правове регулювання реадмісії в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
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"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Білоконь Олена Валеріївна ; 

М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-2122 А] 

УДК 342.97:351.755](477) 

4262. Босий В. П. Конституційно-правовий статус біженців в Україні: проб-

леми теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Босий Вадим Петрович ; 

Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 

(7 назв). — 100 пр. — [2015-3615 А] 

УДК 342.71-054.73(477) 

4263. Волкова Д. Є. Конституційне законодавство України про громадські 

організації: стан та перспективи гармонізації з європейськими стандартами : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. 

право; муніцип. право" / Волкова Дарія Євгенівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — 

Одеса, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — [2015-2714 А] 

УДК 342.728(477) 

4264. Воробйова Г. В. Конституційне право особи знати свої права і обов'язки 

та його забезпечення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Воробйова Галина 

Віталіївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 150 пр. — [2015-2168 А] 

УДК 342.72/.73(477) 

4265. Гаврилюк Р. В. Адміністративна правосуб'єктність особи в сфері за-

безпечення безпеки дорожнього руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Гаврилюк Руслан Валерійович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2015. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2015-3427 А] 

УДК 342.951:343.346 

4266. Глуховеря В. А. Адміністративна відповідальність за порушення за-

конодавства про інформацію з обмеженим доступом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Глуховеря Віталій Андрійович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — 

Запоріжжя, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-3430 А] 

УДК 342.951:343.45-021.351 

4267. Гречаний Д. М. Правові основи застосування митного режиму тим-

часового ввезення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Гречаний 

Дмитро Михайлович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад."]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-

3624 А] 

УДК 342.951:339.543 

4268. Данієлян С. А. Правове регулювання єдиного податку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Данієлян Сергій Ашотович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-2595 А] 

УДК 342.951:336.226 
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4269. Добрянська Н. В. Суб'єкти адміністративної відповідальності за за-

конодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Добрянська 

Наталія Валеріївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2598 А] 

УДК 342.951:346](477) 

4270. Єфремова М. Ю. Адміністративно-правове регулювання професійного 

розвитку працівників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Єфремова 

Марина Юріївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Нац. акад. внутр. справ М-ва 

внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). 

— 100 пр. — [2015-3290 А] 

УДК 342.951:331.108.5 

4271. Жукова Є. О. Реалізація принципу процесуальної економії в адмі-

ністративному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Жукова 

Євгенія Олексіївна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-2941 А] 

УДК 342.95 

4272. Забокрицький І. І. Міжнародно-правові акти як джерела консти-

туційного права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Забокрицький Ігор Ігорович ; Держ. 

ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-2604 А] 

УДК 342.4:340.147 

4273. Калакайло Р. І. Процесуальні дії у справах про порушення митних 

правил : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Калакайло Роман Іванович ; 

Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Запоріжжя, 2015. 

— 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв). — 100 пр. — [2015-3138 А] 

УДК 342.951:339.543](477) 

4274. Кальченко С. В. Адаптація адміністративного процесуального законо-

давства України, що регулює порядок вирішення справ про виборчі спори, до 

європейських стандартів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Кальченко 

Сергій Віталійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 

100 пр. — [2015-3648 А] 

УДК 342.842(477:4) 

4275. Капустник В. В. Правове регулювання податкового періоду : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Капустник Володимир Валерійович ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(7 назв). — 100 пр. — [2015-3470 А] 

УДК 342.951:336.22 

4276. Карпінська О. Б. Конституційно-правовий статус суб'єктів правозахис-

ної діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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[спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Карпінська Олена Борисівна ; 

Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(8 назв). — 100 пр. — [2015-2755 А] 

УДК 342(477) 

4277. Кіт Х. І. Підготовче провадження в адміністративному процесі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Кіт Христина Ігорівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Харків, 2015. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2527 А] 

УДК 342.95 

4278. Кіян О. В. Адміністративно-правове регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Кіян Олена 

Вікторівна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 2015. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 100 пр. — [2015-3301 А] 

УДК 342.951:339.564 

4279. Кобрин В. С. Конституційно-правовий статус Прем'єр-міністра України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Консти-

туц. право; муніцип. право" / Кобрин Володимир Степанович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. 

нац. ун-т". — Ужгород, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — 

[2015-2618 А] УДК 342.518(477) 

4280. Козьяков Д. І. Адміністративно-правове регулювання державного 

гірничого нагляду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Козьяков Дмитро 

Ігорович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, [Київ. нац.  

ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—22 (17 назв). — 

150 пр. — [2015-3483 А] 

УДК 342.951:351.823.3 

4281. Коротка Н. О. Організаційно-правові засади публічного адміністрування 

у сфері післядипломної педагогічної освіти в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Коротка Наталя Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. 

нац. ун-т". — Запоріжжя, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2015-2965 А] 

УДК 342.922:378.046-021.68](477) 

4282. Костюк І. В. Конституційно-правовий статус вищих судів загальної 

юрисдикції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Костюк Інна Володимирівна ; 

Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — 

Ужгород, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2015-3306 А] 

УДК 342.565(477) 

4283. Лагнюк О. М. Кадрове забезпечення судів загальної юрисдикції: адмі-

ністративно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Лагнюк Олеся Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-3507 А] 

УДК 342.95:347.96 
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4284. Марценишин Ю. І. Адміністративний нагляд Державної автомобільної 

інспекції МВС України за перевезенням небезпечних вантажів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Марценишин Юрій Ігорович ; Нац. ун-т держ. 

податк. служби України, [Донец. юрид. ін-т М-ва внутр. справ України]. — Ірпінь 

(Київ обл.), 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2015-2097 А] 

УДК 342.97:351.811.12(477) 

4285. Оксінь В. Ю. Адміністративно-правове регулювання банківської сис-

теми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Оксінь Віталій Юрійович ; 

Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 2015. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2015-2637 А] 

УДК 342.951:347.734 

4286. Петренко В. В. Адміністративна відповідальність за порушення правил 

рибальства та охорони рибних запасів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Петренко Володимир Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. —  

[2015-3697 А] 

УДК 342.951:343.77](477) 

4287. Петрицький А. Л. Правові та організаційні засади захисту персональних 

даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Петрицький Андрій 

Леонідович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — 

Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2015-2330 А] 

УДК 342.9:[347.181:005.922.1](477) 

4288. Погиба П. П. Адміністративно-правовий статус місцевих державних 

адміністрацій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Погиба 

Павло Павлович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка]. — Запоріжжя, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. 

— [2015-3351 А] 

УДК 342.951:352.07](477) 

4289. Пожар О. М. Нормативно-правове забезпечення права на особисту 

недоторканність: 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" / Пожар Ольга Миколаївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — 

Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-2648 А] 

УДК 342.721.02 

4290. Процан Ю. Г. Адміністративно-правова охорона рибних ресурсів 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Процан Юрій Григорович ; 

Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України, Каб. Міністрів України]. — Київ, 2015. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2015-3354 А] 

УДК 342.951:639.2](477) 
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4291. Самань В. В. Організаційно-правові засади забезпечення фіскальної 

функції держави органами публічної адміністрації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Самань Вікторія Віталіївна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку 

людини "Україна". — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 

— [2015-3034 А] 

УДК 342.951:336.22.02 

4292. Спасенко В. О. Правовий статус реєстраційної служби в Україні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право 

і процес; фінанс. право; інформ. право" / Спасенко Вікторія Олександрівна ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-2538 А] 

УДК 342.951:347.182](477) 

4293. Тимчак В. В. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів 

міліції на Закарпатті в 1944—1953 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Тимчак Василь Васильович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2015. — 

15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2015-3377 А] 

УДК 342.95:351.74](477.87)"1944/1953" 

4294. Тополя Р. В. Адміністративно-правове регулювання експертно-криміна-

лістичних досліджень транспортних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Тополя Руслан Володимирович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 

"Україна". — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. —  

[2015-3378 А] 

УДК 342.95:[343.983.2:656.017 

4295. Хом'яков Д. О. Адміністративно-правове регулювання перетину кор-

донів України вантажами військового призначення та подвійного використання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Хом'яков Дмитро Олегович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військ. ін-т. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2116 А] 

УДК 342.951:339.56(477) 

4296. Шишко І. А. Адміністративно-правові гарантії авторського права в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Шишко Ігнаци Антоні ; 

Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2673 А] 

УДК 342.951:347.78](477) 

4297. Яровой Т. С. Парламентаризм в умовах сучасного українського 

державотворення: питання теорії і практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Яровой 

Тихон Сергійович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2015. — 

17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2015-2200 А] 

УДК 342.53(477) 
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343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

4298. Бабенко А. М. Регіональна злочинність в Україні: закономірності, де-

термінація та запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Бабенко 

Андрій Миколайович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, 

[Класич. приват. ун-т]. — Харків, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (43 назви). — 

100 пр. — [2015-2445 А] 

УДК 343.97(477-32) 

На ступінь кандидата 

4299. Азарова М. В. Повноваження прокурора у кримінальному провадженні у 

формі приватного обвинувачення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Азарова Марія Володимирівна ; М-во внутр. справ 

України, Донец. юрид. ін-т. — Кривий Ріг (Дніпропетр. обл.), 2015. — 17 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2015-2881 А] 

УДК 343.133 

4300. Байрака Т. Ф. Формування і розвиток українського і російського 

кримінального права в ХІ — першій половині XVII ст. : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; 

історія політ. і прав. учень" / Байрака Тетяна Федорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-3607 А] 

УДК 343.01(477+470)"10/16" 

4301. Балонь А. Б. Методика розслідування злочинів, вчинених з викорис-

танням службовою особою своїх повноважень : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Балонь Андрій Богданович ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-2890 А] 

УДК 343.98:343.35 

4302. Беньківський В. О. Теоретичні і практичні питання причинового зв'язку 

в кримінальному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Беньківський Володимир Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2015. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. —  

[2015-2163 А] 

УДК 343.9.01 

4303. Бєліков Ю. М. Запобігання злочинності недержавними охоронними 

організаціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Бєліков Юрій 

Миколайович ; Класич. приват. ун-т, [ВНЗ "Нац. акад. упр."]. — Запоріжжя, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-2897 А] 

УДК 343.85:[061.2:351.74 

4304. Білоус О. В. Засада недоторканності житла чи іншого володіння особи у 

досудовому кримінальному провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Білоус Олег Валерійович ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-2202 А] 

УДК 343.44:343.13 

4305. Бобрик К. Ю. Методика розслідування створення злочинної організації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Бобрик 

Костянтин Юрійович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 

2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2015-2695 А] 

УДК 343.985 

4306. Бондаренко О. М. Процесуальне забезпечення участі осіб у досудовому 

розслідуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Бондаренко Олександр Миколайович ; Держ. фіскал. служба України, 

Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Нац. акад. прокуратури України]. — Ірпінь 

(Київ. обл.), 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. —  

[2015-3414 А] УДК 343.13 

4307. Вітко О. Ю. Об'єкт і предмет злочинів у сфері емісії, розміщення або 

видачі цінних паперів та їх обігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Вітко Олександр Юрійович ; Класич. приват. ун-т, [ВНЗ "Нац. акад. упр."]. 

— Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. —  

[2015-2908 А] 

УДК 343.53:336.763 

4308. Галій М. С. Організаційно-правові засади діяльності спеціальних ви-

ховних установ для неповнолітніх в УСРР (УРСР) у 20—30-х роках ХХ століття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Галій Марина Сергіївна ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-2170 А] 

УДК 343.81-053.6(477)"1920/1939" 

4309. Гетьман Г. М. Моделювання особи невідомого злочинця : (криміналіст. 

засоби, методи та технології) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Гетьман Галина Миколаївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, [НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса Нац. акад. прав. 

наук України]. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 

— [2015-2524 А] 

УДК 343.91.018 

4310. Давиденко В. В. Методика розслідування самовільного залишення 

військової частини або місця служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Давиденко Віктор Валерійович ; М-во внутр. справ 

України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-2213 А] 

УДК 343.98:344.13 
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4311. Дацюк В. Б. Криміногенні процеси у сфері корпоративних відносин: 

кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Дацюк Віталій Богданович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ 

України, [Ужгород. нац. ун-т]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2015-3123 А] 

УДК 343.9:347.72 

4312. Дерев'янко М. І. Гарантії прав і свобод особи під час застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Дерев'янко Марина Іванівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2015-3282 А] УДК 343.126.1:342.72/.73 

4313. Дикий О. В. Кримінологічні засади вивчення і попередження злочинів у 

сфері обороту житлової нерухомості в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Дикий Олег Вікторович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2597 А] 

УДК 343.85:332.7](477) 

4314. Дільна З. Ф. Виконання судових рішень у кримінальному провадженні: 

теоретичний та прикладний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Дільна Зоряна Федорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. —  

[2015-2729 А] УДК 343.152 

4315. Жерж Н. А. Криміналістичне моделювання і використання психоло-

гічного портрета невідомого злочинця при розслідуванні насильницьких злочинів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Жерж 

Наталія Анатоліївна ; Держ. фіскал. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби 

України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-3454 А] 

УДК 343.95:343.6 

4316. Забродська Т. А. Запобігання рецидивним злочинам у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Забродська Тетяна Анатоліївна ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-2130 А] 

УДК 343.85:343.575 

4317. Зенова М. В. Поняття, види і значення згоди (або прохання) особи на 

заподіяння шкоди її правоохоронюваним інтересам : (порівнял. кримін.-прав. до-

слідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Зенова Марина Воло-

димирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-3133 А] 

УДК 343.223 
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4318. Ігнатюк О. В. Судове провадження у першій інстанції в кримінальному 

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

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Ігнатюк Олег Володимирович ; Держ. фіскал. служба України, Нац. ун-т 

держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-2306 А] 

УДК 343.1(477) 

4319. Карпенко І. М. Особливі ситуації співучасті у злочині за кримінальним 

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

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Карпенко Ірина 

Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-2754 А] 

УДК 343.237(477) 

4320. Карпінська Н. В. Ресоціалізація неповнолітніх осіб жіночої статі у 

виховній колонії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Карпінська 

Наталія Володимирівна ; Акад. адвокатури України, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — 

[2015-2614 А] 

УДК 343.242-055.25 

4321. Касько Т. Ю. Кримінально-правова характеристика злочинів проти 

порядку проходження військової служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Касько Тетяна Юріївна ; Акад. адвокатури України, [Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-2956 А] 

УДК 343.343.5 

4322. Козицька О. Г. Розслідування викрадень мобільних телефонів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Козицька Олена 

Геннадіївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-2388 А] 

УДК 343.985:343.71 

4323. Копанчук В. О. Кримінально-правова охорона життя осіб у зв'язку з 

виконанням спеціальних повноважень (ст. ст. 348, 379, 400 КК України) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Копанчук Володимир Олександрович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-2764 А] 

УДК 343.6:343.35](477) 

4324. Котубей І. І. Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним 

обставинам кримінального провадження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Котубей Іван Іванович ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-2393 А] 

УДК 343.15 
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4325. Кунтій А. І. Методика розслідування умисного вбивства, вчиненого в 

стані сильного душевного хвилювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Кунтій Андрій Ігорович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [Львів. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — 

Львів, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2015-2976 А] 

УДК 343.98.06:343.611 

4326. Кутєпов М. Ю. Кримінологічні засади формування кримінально-

виконавчої політики України на сучасному етапі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Кутєпов Максим Юрійович ; М-во внутр. справ України, Харків. 

нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. 

— [2015-2483 А] 

УДК 343.9.02(477) 

4327. Лавренюк В. В. Особливості розслідування крадіжок з проникненням у 

житло, вчинених організованими групами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Лавренюк Василь Васильович ; Міжнар. гуманітар. 

ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—22 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-2978 А] 

УДК 343.98.06:343.711 

4328. Линник О. В. Засоби виявлення неправдивої інформації при розсліду-

ванні кримінальних правопорушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Линник Олена Валеріївна ; Держ. фіскал. служба 

України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2315 А] 

УДК 343.985:343.102 

4329. Мосяженко В. Ю. Протидія оперативними підрозділами ОВС злочинам 

у сфері суспільної моралі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Мосяженко Вікторія Юріївна ; М-во внутр. справ України, 

Донец. юрид. ін-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-2797 А] 

УДК 343.851(477) 

4330. Оксенчук І. В. Нормативно-правове забезпечення виконання криміналь-

них покарань в Україні: кінець ХХ — початок ХХІ століття : (іст.-прав. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Оксенчук Ігор Володи-

мирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — Київ, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — 

[2015-3001 А] 

УДК 343.8(477)"199/201" 

4331. Олійник О. С. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння 

ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 239
1
 КК України): соціальна 

обумовленість та склад злочину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 
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право" / Олійник Олена Сергіївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — 

Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-3687 А] 

УДК 343.37:349.415](477) 

4332. Осадча А. С. Спеціальний суб'єкт злочину: генезис, функції, проблеми 

кваліфікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Осадча Анна 

Сергіївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-2808 А] 

УДК 343.22 

4333. Падалка А. М. Процесуальні гарантії забезпечення виконання обов'язків 

учасниками кримінального провадження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Падалка Андрій Миколайович ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 

— [2015-3007 А] 

УДК 343.137 

4334. Пиняга Р. О. Розслідування злочинів, пов'язаних із зайняттям гральним 

бізнесом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Пиняга Руслан Орестович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-3013 А] 

УДК 343.98:343.56 

4335. Ребенко С. М. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння 

ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 239-1 КК України) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Ребенко Сергій Миколайович ; М-во внутр. 

справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2015-2511 А] 

УДК 343.74:349.415](477) 

4336. Семчук Н. О. Кримінально-правовий захист моральності неповнолітніх: 

порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Семчук Наталя Олександрівна ; Акад. адвокатури України, [Нац. акад. 

внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 150 пр. — [2015-2345 А] 

УДК 343.222:343.5-053.6 

4337. Танько А. В. Кримінологічна характеристика та запобігання погрозам 

або насильству щодо працівників правоохоронних органів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кри-

мінологія; кримін.-виконав. право" / Танько Андрій Валерійович ; М-во внутр. справ 

України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-2540 А] 

УДК 343.9:343.85:351.74 

4338. Тертиченко Т. М. Співвідношення загальноєвропейського законодавст-

ва та кримінального законодавства України про протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Тертиченко Таїсія Миколаївна ; 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. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — 

[2015-2110 А] 

УДК 343.9.024:336.7](4:477) 

4339. Ткаченко І. М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з творами, 

що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну 

нетерпимість та дискримінацію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Ткаченко Ірина Михайлівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 150 пр. — [2015-2158 А] 

УДК 343.222:343.5 

4340. Чебан О. М. Злочинність безпритульних неповнолітніх осіб: криміно-

логічна характеристика та шляхи запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Чебан Олеся Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2553 А] 

УДК 343.85:343.91-053.6-058.51 

4341. Чорнозуб Л. В. Кримінальна відповідальність за ухилення від відбування 

покарання, не пов'язаного з позбавленням волі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Чорнозуб Лариса Василівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 

[2015-3749 А] 

УДК 343.222:343.368 

4342. Шпіляревич В. В. Кримінально-правові заходи безпеки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Шпіляревич Вікторія Вікторівна ; М-во 

внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2015-2199 А] 

УДК 343.21 

346 Господарське право. Правові основи державного  

регулювання економіки 

На ступінь доктора 

4343. Бутирський А. А. Вирішення господарських спорів в Україні та країнах 

Східної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Бутирський Андрій Анатолійо-

вич ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. 

Ф. Г. Бурчака, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2015. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 29—33 (47 назв). — 150 пр. — [2015-3096 А] 

УДК 346.9(477+(4-11)) 

На ступінь кандидата 

4344. Борщенко В. В. Групові позови в господарському процесі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-
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процес. право" / Борщенко Владлена Валеріївна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. 

дослідж., [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (16 назв). — 130 пр. — [2015-2125 А] 

УДК 346.91:347.922 

4345. Ворон Р. О. Господарсько-правове забезпечення розвитку фармацевтич-

ного ринку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Ворон Роман Олександрович ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.:  

с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-2208 А] 

УДК 346.7:615(477) 

4346. Гудіма Т. С. Правове регулювання діяльності з венчурного інвесту-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процес. право" / Гудіма Тетяна Степанівна ; НАН України, Ін-т 

екон.-прав. дослідж., [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 2015. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 130 пр. — [2015-2127 А] 

УДК 346.5:330.322 

4347. Макаренко А. В. Правове регулювання концесійно-договірних відно-

син : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 

право; госп.-процес. право" / Макаренко Аліна Вікторівна ; Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом, [Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — Київ, 2015. 

— 17 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2015-3325 А] 

УДК 346.3 

4348. Смола С. В. Реалізація принципу процесуальної економії в господар-

ському судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Смола Сергій Васильович ; НАН 

України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-3725 А] 

УДК 346.91 

347 Цивільне право 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 

4349. Капталан І. М. Політичні партії як суб'єкти цивільного права : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Капталан Іван Михайлович ; 

Міжнар. гуманітар. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2015. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2015-2954 А] 

УДК 347.122:329 

4350. Матвєєва С. П. Принцип автономності тлумачення в сфері майнових і 

особистих немайнових відносин в рішеннях Європейського суду з прав людини : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Матвєєва Станіслава 

Петрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 

22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2318 А] 

УДК 347.121.2:341.645(4) 
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347.2/.3 Майнове право. Речове право. Право власності 

На ступінь кандидата 

4351. Гузь Є. В. Рухоме майно як об'єкт цивільних правовідносин : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Гузь Євгенія Валеріївна ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-2928 А] 

УДК 347.214.1 

4352. Гусь А. В. Правовий режим нематеріальних активів у складі майна 

державних вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Гусь Аліна 

Володимирівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — [2015-3627 А] 

УДК 347.211:378 

4353. Клімовський С. С. Право на особисті папери: цивільно-правовий 

аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Клімовський 

Станіслав Сергійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(14 назв). — 150 пр. — [2015-3145 А] 

УДК 347.23:342.739 

4354. Кулинич О. П. Цивільно-правові способи захисту права приватної 

власності на земельні ділянки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Кулинич Ольга Павлівна ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 

100 пр. — [2015-2093 А] 

УДК 347.233:347.235 

4355. Лозовий А. І. Підстави припинення спільної часткової власності на 

нерухоме майно : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Лозовий Андрій Іванович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-2983 А] 

УДК 347.238 

4356. Терещенко В. Ю. Цивільно-правові наслідки самочинного будівництва : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Терещенко Вікторія 

Юріївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.:  

с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-3050 А] 

УДК 347.214.2:347.132.4 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь доктора 

4357. Кушерець Д. В. Охорона та захист майнових прав у сфері договірного 

права: проблеми теорії і практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 
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приват. право" / Кушерець Дарина Василівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради 

України. — Київ, 2015. — 39 с. — Бібліогр.: с. 31—35 (42 назви). — 100 пр. —  

[2015-3163 А] 

УДК 347.4:347.2 

На ступінь кандидата 

4358. Гринько Р. В. Заходи оперативного впливу у зобов'язальних право-

відносинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Гринько Руслан Віталійович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури 

України, [Хмельниц. ун-т упр. та права]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.:  

с. 16—17 (9 назв). — 160 пр. — [2015-3275 А] 

УДК 347.4 

4359. Жорнік М. О. Судочинство в справах про визнання недійсними право-

чинів, вчинених із дефектами волі : (на матеріалах суд. практики) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Жорнік Марія Олегівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-3129 А] 

УДК 347.447.8 

4360. Заварза Т. В. Цивільно-правова відповідальність лікувальних закладів за 

заподіяння шкоди неналежним лікуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 

міжнар. приват. право" / Заварза Тетяна Володимирівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака Нац. 

акад. прав. наук України]. — Харків, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). 

— 100 пр. — [2015-2740 А] 

УДК 347.426.6:616-08 

4361. Ільків О. В. Договір купівлі-продажу житла : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; 

сімейне право; міжнар. приват. право" / Ільків Олег Васильович ; М-во внутр. справ 

України, Нац. акад. внутр. справ, [Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана 

Дем'янчука]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2015-2307 А] 

УДК 347.451:347.214.2 

4362. Ущапівська Л. В. Цивільно-правовий статус громадських об'єднань : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Ущапівська Лариса 

Василівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2015. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2015-2113 А] 

УДК 347.471 

347.6 Сімейне право. Спадкове право 

На ступінь доктора 

4363. Дякович М. М. Охорона і захист сімейних прав та інтересів нотаріусом: 

цивільно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
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Дякович Мирослава Михайлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 29—33. — 100 пр. — [2015-2735 А] 

УДК 347.61/.64:347.135.224 

На ступінь кандидата 

4364. Яніцька І. А. Опіка і піклування як форма влаштування 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" / Яніцька Інна Анатоліївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. —  

[2015-3758 А] 

УДК 347.642:343.275 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь доктора 

4365. Басай О. В. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків у сфері 

інтелектуальної власності : (проблеми теорії) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 

міжнар. приват. право" / Басай Олександр Вікторович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". 

— Одеса, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—34 (44 назви). — 100 пр. — [2015-2689 А] 

УДК 347.77/.78 

На ступінь кандидата 

4366. Кієнко О. Б. Правові засади податкового представництва при справлянні 

податку на доходи фізичних осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Кієнко Олександр Борисович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т держ. 

податк. служби України, Держ. фіскал. служба України]. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-2616 А] 

УДК 347.73:336.225 

4367. Ловгиненко В. В. Цивільно-правове регулювання букмекерської діяль-

ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Ловгиненко 

Владислав Вадимович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-2982 А] 

УДК 347.7:343.56 

4368. Пирога С. С. Оптимізація податкової системи України на прикладі по-

датку на додану вартість : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Пирога 

Сергій Степанович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — Ужгород, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 

100 пр. — [2015-3350 А] 

УДК 347.73:336.226.322](477) 

4369. Пустовіт Ю. Ю. Принципи бюджетного права України в умовах 

євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Пустовіт Юлія 
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Юріївна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3026 А] 

УДК 347.73:336.14](477) 

4370. Тарасова І. В. Авторське право на похідні літературні твори : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Тарасова Ірина Валеріївна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 

(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-2541 А] 

УДК 347.781.02 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь кандидата 

4371. Боровська І. А. Захист права на безпечне для життя і здоров'я довкілля у 

порядку цивільного судочинства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 

приват. право" / Боровська Ірина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького, [Нац. акад. внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Київ, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2015-2900 А] 

УДК 347.922:349.6 

4372. Бортун М. І. Становлення правового регулювання органів прокуратури 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 

"Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Бортун Микола Іванович ; Ген. про-

куратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 120 пр. — [2015-3614 А] 

УДК 347.97/.99(477) 

4373. Гладій С. В. Легітимність судової влади : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / 

Гладій Степан Васильович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-2457 А] 

УДК 347.99-027.581 

4374. Гончар В. П. Організаційно-правові аспекти реалізації конституційної 

засади гласності судового процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Гончар Віталій 

Петрович ; Акад. адвокатури України. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 100 пр. — [2015-2720 А] 

УДК 347.97/.99 

4375. Доманська М. І. Провадження у справах про зміну правового статусу 

фізичної особи 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" / Доманська Марія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2015-3125 А] УДК 347.91(477) 

4376. Калініченко В. В. Правовий статус Вищого господарського суду Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 

"Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Калініченко Вікторія Володимирівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-2750 А] УДК 347.9(477) 
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4377. Которобай С. В. Вищий адміністративний суд України як суб'єкт 

адміністративно-процесуальних правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Которобай Станіслав Васильович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ 

України, [Київ. міжнар. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-2407 А] 

УДК 347.998.85(477) 

4378. Міленін П. О. Державний контроль за діяльністю органів прокуратури 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Міленін Павло Олек-

сандрович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-2991 А] 

УДК 347.963:351.87](477) 

4379. Попельнюх Р. О. Підсудність справ в адміністративному судочинстві 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Попельнюх Руслан 

Олексійович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2015-3019 А] 

УДК 347.998.85(477) 

4380. Потильчак О. І. Порівняльний аналіз правового статусу суддів та орга-

нізації і діяльності судів загальної юрисдикції України й окремих держав Європи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 

"Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Потильчак Олександр Іванович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-3353 А] 

УДК 347.98.05(477+4) 

4381. Череватенко І. М. Нотаріальне провадження щодо посвідчення без-

спірних прав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Череватенко Ірина Миколаївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2015-3747 А] 

УДК 347.961 

4382. Яценко О. В. Суддівський розсуд як засіб забезпечення справедливості 

судочинства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 

"Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Яценко Олена Василівна ; Акад. 

адвокатури України. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. 

— [2015-2680 А] 

УДК 347.98 

349.2 Трудове право 

На ступінь кандидата 

4383. Луценко О. Є. Дисциплінарний проступок як підстава припинення 

трудових правовідносин із державними службовцями : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / 

Луценко Олена Євгенівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3516 А] 

УДК 349.22:331.108.6 
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4384. Олійник К. М. Соціально-правова роль трудового договору в нових 

економічних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Олійник Катерина Миколаївна ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Сум. держ. ун-т]. — Київ, 

2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-2144 А] 

УДК 349.2 

4385. Тихонович Ю. С. Правове регулювання порядку звільнення праців-

ників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Тихонович Юрій Станіславович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ 

України]. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. —  

[2015-2157 А] УДК 349.22:331.108.644.7 

4386. Третяков Є. А. Правове регулювання охорони праці працівників 

сільського господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Третяков Євген Андрійович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, М-во внутр. 

справ України]. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 

[2015-2111 А] УДК 349.2:331.45:631-051 

4387. Фурик І. Я. Договірне регулювання оплати праці за трудовим правом 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Фурик Ігор Ярославович ; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 

2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3222 А] 

УДК 349.232(477) 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь доктора 

4388. Боднарук М. І. Проблеми правового регулювання соціального страху-

вання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Боднарук Микола Іванович ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2015. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 28—34. — 100 пр. — [2015-2124 А] 

УДК 349.3(477) 

4389. Синчук С. М. Теорія правовідносин соціального забезпечення : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право 

соц. забезп." / Синчук Світлана Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 35 с. — 

Бібліогр.: с. 25—32. — 100 пр. — [2015-3364 А] 

УДК 349.3.01 

На ступінь кандидата 

4390. Кайтанський О. С. Правове забезпечення соціального захисту молоді в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Кайтанський Олександр Сергійович ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2015-2952 А] 

УДК 349.3-053.6(477) 
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349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь доктора 

4391. Гафурова О. В. Правові проблеми соціального розвитку села : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. 

право; екол. право; природоресурс. право" / Гафурова Олена Вікторівна ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України]. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 26—32. — 

100 пр. — [2015-2585 А] УДК 349.42:316.3](1-22) 

На ступінь кандидата 

4392. Джундієт В. С. Державно-правовий механізм підготовки і проведення 

Селянської реформи в Україні (1860-ті 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" / Джундієт Віктор Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 150 пр. — [2015-2730 А] 

УДК 349.4.04(477)"1860/1869" 

4393. Івашова І. П. Цивільно-правове регулювання користування житлом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Івашова Ірина 

Петрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2015. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (23 назви). — 120 пр. — [2015-2611 А] 

УДК 349.444 

349.6 Правові проблеми охорони навколишнього середовища. 

Екологічне право 

На ступінь кандидата 

4394. Рудень О. В. Правове регулювання екологічних договірних відносин в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 

"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Рудень Олена 

Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15. — 200 пр. — [2015-2512 А] УДК 349.6:347.44](477) 

35 Державне адміністративне управління. Уряд. Військова справа 

На ступінь кандидата 

4395. Сегеда Т. М. Інституційні механізми реалізації публічної політики : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 

"Механізми держ. упр." / Сегеда Тетяна Миколаївна ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3718 А] 

УДК 35.073.533 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

4396. Авксєнтьєв М. Ю. Державне регулювання розвитку вищої освіти в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 
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"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Авксєнтьєв Максим Юрійович ; М-во екон. 

розвитку і торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т. — Київ, 2015. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—32 (42 назви). — 100 пр. — [2015-2681 А] 

УДК 351.851:378](477) 

4397. Ковалевська О. П. Механізми реалізації державної житлової політики в 

Україні на різних рівнях управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ковалевська Оксана 

Петрівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2015. — 40 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 32—37 (46 назв). — 100 пр. — [2015-2386 А] 

УДК 351.778.5:352/354](477) 

4398. Палагнюк Ю. В. Механізми формування та реалізації державної 

євроінтеграційної політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

наук з держ упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Палагнюк Юліана 

Вікторівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2015. — 36 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 29—34 (49 назв). — 100 пр. — [2015-3008 А] 

УДК 351.07(477):061.1ЄС 

4399. Стоян О. Ю. Розвиток механізмів державного регулювання сфери від-

новлювальної енергетики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Стоян Олександра 

Юріївна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2015. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. — [2015-3207 А] 

УДК 351.82:620.92](477) 

На ступінь кандидата 

4400. Базарко І. М. Організаційно-економічний механізм державного регулю-

вання земельних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Базарко Іван Михайлович ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — 

Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-2446 А] 

УДК 351.82:332.6 

4401. Бєлашова Н. В. Теоретичні питання державного управління в гума-

нітарній сфері України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Бєлашова Наталя Вален-

тинівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2015. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2015-2896 А] 

УДК 351.85(477) 

4402. Бобрижна Г. В. Удосконалення механізмів реалізації державної митної 

політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бобрижна Ганна Вікторівна ; Чорномор. 

держ. ун-т ім. Петра Могили, [Акад. мит. служби України]. — Миколаїв, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2370 А] 

УДК 351.713(477) 

4403. Горобинський М. О. Удосконалення діяльності органів податкової 

системи України: державно-управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Горобинський Микола Олександрович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-3273 А] УДК 351.82:336.22](477) 
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4404. Довгалюк І. Г. Меморіальна діяльність як чинник державотворення в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Довгалюк Ірина Григорівна ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2935 А] 

УДК 351.858(477) 

4405. Дубиківський С. Л. Економічна безпека держави в умовах розвитку 

інформаційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Дубиківський Станіслав Леонідо-

вич ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". — Київ, 2015. — 25 с., включ обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 21—22. — 100 пр. — [2015-2220 А] 

УДК 351.863:316.774](477) 

4406. Калініченко А. Г. Удосконалення механізмів управління організацією 

дитячого оздоровлення та відпочинку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ка-

лініченко Анатолій Георгійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Одес. регіон. ін-т держ. упр. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-3645 А] 

УДК 351.84-787.9-053.2(477) 

4407. Клименченко С. Л. Механізми державного регулювання інвестиційної 

діяльності в аграрному секторі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Сергій Леонідович ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2759 А] 

УДК 351.823.1:330.322](477) 

4408. Криштанович С. В. Державне управління соціально-економічним 

розвитком гірських територій : (на прикладі Івано-Франків. та Львів. обл.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 

держ. упр." / Криштанович Світлана Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3494 А] 

УДК 351.82(477)(23.0) 

4409. Кудрейко О. М. Удосконалення механізмів державного управління роз-

витком системи освіти в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кудрейко Олександр Ми-

колайович ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-2773 А] 

УДК 351.851(477) 

4410. Кулі-Іванченко К. К. Соціальне замовлення органів місцевого самовря-

дування в Україні: конституційно-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 

Кулі-Іванченко Ксенія Костянтинівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. 

— 23 с. — Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — [2015-2775 А] 

УДК 352.553(477) 

4411. Лин Я. І. Державний фінансовий контроль і аудит в управлінні ефектив-

ністю використання бюджетних коштів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Лин Ярослав Іванович ; 

Ун-т банк. справи Нац. банку України. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 150 пр. — [2015-2237 А] 

УДК 351.72(477) 

4412. Мирвода С. І. Удосконалення державного управління соціально-куль-

турною сферою в умовах розвитку корпоративної відповідальності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Мирвода Світлана Іванівна ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2530 А] 

УДК 351.85.078:005.35 

4413. Михайлов А. О. Оптимізація причинно-наслідкового зв'язку функцій 

держави та механізмів державного управління в Україні : автореф. дис. на здобуття 

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

Михайлов Артем Олексійович ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2398 А] 

УДК 351.07:323](477) 

4414. Онищенко Ю. М. Державні механізми запобігання і протидії кіберзло-

чинності в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Онищенко Юрій Мико-

лайович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. 

упр. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2015-2639 А] 

УДК 351:[343.3/.7:004 

4415. Парфьонов І. В. Державний механізм проектного управління регіональ-

ним розвитком в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Парфьонов Ігор Вікторович ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — Одеса, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-2643 А] 

УДК 353.1.07:005.8](477) 

4416. Пасічник С. М. Становлення та розвиток системи державного управлін-

ня Гетьманщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Пасічник Сусанна Михайлівна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-2814 А] 

УДК 351(477)(091) 

4417. Пунда А. В. Механізми державного управління у сфері протидії торгівлі 

людьми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Пунда Анастасія Вячеславівна ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-2827 А] 

УДК 351.741:343.431 

4418. Пушко-Цибуляк Є. М. Державний контроль на регіональному рівні: 

організаційний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Пушко-Цибуляк Єлизавета 

Михайлівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-3701 А] 

УДК 353.072.6 
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4419. Самофалова О. Ю. Державна політика у сфері правозахисту: механізми 

формування та реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Самофалова Оксана Юріївна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-2264 А] 

УДК 351:342.7 

4420. Сіцінський Н. А. Механізми державного управління у сфері договірно-

правового оформлення державного кордону України : автореф. дис. на здобуття 

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

Сіцінський Назарій Анатолійович ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-2654 А] 

УДК 351.746.1(477) 

4421. Скибун О. Ж. Механізми державного управління в сфері телекому-

нікацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Скибун Олександр Жоржович ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(23 назви). — 100 пр. — [2015-2840 А] 

УДК 351.85:654.197 

4422. Скок П. О. Розвиток механізмів державного управління інтеграційними 

процесами у сфері надання освітніх послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Скок Павло 

Олександрович ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-2841 А] 

УДК 351.851 

4423. Слєпак С. В. Удосконалення механізмів державного управління кінема-

тографічною галуззю України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Слєпак Сергій Вілєнович ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-3581 А] 

УДК 351.85:791](477) 

4424. Тирусь Б. Ю. Механізми державного управління процесами модернізації 

економіки України в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Тирусь Богдан 

Юрійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. 

упр. — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. —  

[2015-3591 А] 

УДК 351.85-048.35(477) 

4425. Толпиго О. Ф. Концептуальні засади розвитку політико-управлінських 

відносин у сфері державних закупівель в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 

Толпиго Ольга Федорівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. 

регіон. ін-т держ. упр. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 

— 100 пр. — [2015-2664 А] 

УДК 351.073.53(477) 

4426. Федик М. В. Державне регулювання розвитку банківської інфраструк-

тури в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Федик Мар'яна Володимирівна ; 
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Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3598 А] 

УДК 351.822:336.71](477) 

4427. Чуп І. А. Удосконалення механізму формування сільських та селищних 

рад в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Чуп Іван Андрійович ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-3231 А] 

УДК 352.07(477-22) 

4428. Шевчук І. В. Механізми державного управління у сфері фізичної 

культури і спорту на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шевчук Інна 

Володимирівна ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-2873 А] 

УДК 352: [351.77:796.01 

4429. Юрченко О. В. Удосконалення механізмів державного регулювання 

ціноутворення в господарській сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Юрченко Олег Вік-

торович ; Акад. муніцип. упр., [Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 

— 100 пр. — [2015-2880 А] 

УДК 351.82:338.5 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

366 Консумеризм. Рух на захист інтересів і прав споживачів 

На ступінь доктора 

4430. Вдовенко Л. О. Механізми банківського кредитування в системі фі-

нансового забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Вдовенко Лариса Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 

наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Київ, 2015. — 

37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (51 назва). — 150 пр. — [2015-2204 А] 

УДК 366.77:334.722:631 

368 Страхування 

На ступінь кандидата 

4431. Абрамітова Д. Р. Науково-методичні засади оцінювання розвитку віт-

чизняного ринку страхування міжнародного туризму : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Абра-

мітова Дар'я Ростиславівна ; Нац. банк України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи 

Нац. банку України". — Суми, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(14 назв). — 100 пр. — [2015-2441 А] 

УДК 368.9(477):338.48(100) 

4432. Боженко А. С. Перестрахування у забезпеченні фінансової безпеки 

страхового ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Боженко Андрій Сергійович ; Нац. банк 
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України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-2449 А] 

УДК 368.8.029-049.5 

4433. Козак Г. І. Недержавні пенсійні фонди в умовах реформування пенсійної 

системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Козак Галя Іванівна ; Тернопіл. нац. екон. 

ун-т. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 

150 пр. — [2015-2310 А] 

УДК 368.914.032(477) 

4434. Лев В. М. Управління інвестиційною діяльністю страхової компанії : 

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

та упр. підприємствами" / Лев Володимир Маркович ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав.  

ун-т економіки і торгівлі". — Полтава, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2015-2528 А] 

УДК 368.03:330.322 

4435. Мальцева В. В. Якість страхових послуг в системі маркетингового 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Мальцева Вікторія Володимирівна ; Львів. держ. фінанс. 

акад., [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2015-2140 А] 

УДК 368:339.138 

4436. Стрілець Є. М. Забезпечення ефективності діяльності страхових ком-

паній України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Стрілець Єлизавета Михайлівна ; 

Донбас. держ. машинобудів. акад., [Класич. приват. ун-т]. — Краматорськ (Донец. 

обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-

2847 А] 

УДК 368.032:005.336.1](477) 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.01/.09 Теорія, принципи, методи і організація освіти 

На ступінь доктора 

4437. Зайченко Н. І. Розвиток теорії і практики соціальної педагогіки в іспано-

мовних країнах у ХХ — на початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Зайченко Наталія Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України]. — Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 33—37 (47 назв). — 100 пр. — [2015-2943 А] 

УДК 37.013.42(=134.2)"19/20" 

4438. Коновальчук І. І. Теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій 

у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Коновальчук 

Іван Іванович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2015. — 40 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (58 назв). — 100 пр. — [2015-2620 А] 

УДК 37.014.5:330.341.1 
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4439. Тимошко Г. М. Система розвитку організаційної культури керівника 

загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Тимошко Ганна 

Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". 

— Київ, 2015. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (51 назва). — 100 пр. — 

[2015-2545 А] 

УДК 37.091.113-051:005.73 

4440. Фазан В. В. Просвітницько-виховна діяльність Лавр як духовних осе-

редків на українських землях (XVIII — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Фазан Василь Васильович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Полтав. нац. 

пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Харків, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—36 

(37 назв). — 100 пр. — [2015-2114 А] 

УДК 37.015.31:27-756(477)]"17/19" 

На ступінь кандидата 

4441. Бєсєдіна А. А. Організаційно-педагогічні засади діяльності Європейської 

мережі шкіл сприяння здоров'ю у країнах Східної Європи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія пе-

дагогіки" / Бєсєдіна Антоніна Анатоліївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. 

— Суми, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. —  

[2015-2693 А] УДК 37.018.5:614](4-11) 

4442. Бондаренко Г. А. Проблеми освіти та виховання на сторінках право-

славних періодичних видань Харківської єпархії 1862—1917 рр. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Бондаренко 

Ганна Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-2702 А] 

УДК 37.012:070:271.2](477.54)"1862/1917" 

4443. Ісаченко В. П. Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича 

Житецького (1837—1911) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ісаченко Вікторія Павлівна ; 

Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2015. — 20, [1] с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. —  

[2015-2175 А] УДК 37.012(477)(092) 

4444. Кучина К. О. Ідея виховання моральної особистості у вітчизняних освіт-

ніх і виховних концепціях та програмах (кінець ХХ — початок ХХІ століття) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. пе-

дагогіка та історія педагогіки" / Кучина Катерина Олегівна ; Мелітопол. держ. пед. 

ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2015. — 24 с. — 

Бібліогр.: с. 16—20 (25 назв). — 100 пр. — [2015-3505 А] 

УДК 37.015.31:17.022.1(477)"19/20" 

4445. Левченко Н. В. Підготовка організаторів дитячого руху в Україні  

(20—30-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Левченко Наталія Во-

лодимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-2783 А] 

УДК 37.013.42(477)"1920/1930" 
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4446. Махоткіна Л. Б. Педагогічний супровід дітей-сиріт у новому соціально-

виховному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Махоткіна Ліна Борисівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. 

держ. пед. ун-т", [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Слов'янськ (Донец. 

обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. —  

[2015-3677 А] 

УДК 37.013.42-058.862 

4447. Новікова О. Ю. Соціально-педагогічна адаптація людей похилого віку 

до умов інформаційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Новікова Ольга Юріївна ; Держ. закл. 

"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Харків. держ. акад. культури, М-во 

культури України]. — Старобільськ (Луган. обл.), 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-2142 А] 

УДК 37.013.42:316.42-053.9 

4448. Пахолок Р. І. Розвиток чоловічої освіти на західноукраїнських землях 

(кінець XVIII — перша третина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Пахолок 

Роман Іванович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2015-2501 А] 

УДК 37.014-055.1(477.8)"17/19" 

4449. Солодчук А. В. Соціальне виховання дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Солодчук Альона Валеріївна ; Уман. 

держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2015. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2193 А] 

УДК 37.013.42:347.637](73) 

4450. Тунік Є. Ю. Розвиток вітчизняної теорії методів управління загаль-

ноосвітніми навчальними закладами у другій половині ХХ — початку ХХІ століття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і 

методика упр. освітою" / Тунік Євгенія Юріївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-2271 А] 

УДК 37.091.113"19/20" 

4451. Шихненко К. І. Розвиток теорії освітніх змін у педагогічній думці США 

(кінець ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Шихненко 

Катерина Іванівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Суми, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. 

— [2015-2279 А] 

УДК 37.014(73)"19/20" 

4452. Юнусова Е. А.-Г. Становлення та розвиток ідей педагогічного антро-

пологізму в гуманістично орієнтованому навчанні і вихованні в Україні (друга по-

ловина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Юнусова Ельмаз 

Аділь-Гаріївна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — 

Мелітополь (Запоріз. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. 

— [2015-3240 А] УДК 37.01(477)"195/201" 
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37.09 Організація навчання та виховання 

На ступінь кандидата 

4453. Ісаєва С. Д. Комунікативна педагогіка у науковій спадщині американ-

ського вченого Томаса Гордона (1918—2002 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Ісаєва Світлана Дмитрівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Ін-т пед. 

освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України]. — Суми, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-2951 А] 

УДК 37.091.4(73) 

4454. Лавренчук Ю. М. Гуманістичні ідеї в педагогічній спадщині М. І. Пиро-

гова та М. О. Корфа: порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Лавренчук 

Юрій Миколайович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Миколаїв. нац. 

ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Черкаси, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-3319 А] 

УДК 37.091.4 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь доктора 

4455. Ковальчук О. С. Тенденції розвитку автономного шкільного менедж-

менту в країнах Західної і Північної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ковальчук 

Олена Сергіївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — Умань (Черкас. обл.), 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 

(41 назва). — 100 пр. — [2015-2177 А] 

УДК 373:005](4) 

4456. Комаровська О. А. Теоретико-методичні засади розвитку художньо 

обдарованої особистості у школах естетичного виховання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 

Комаровська Оксана Анатоліївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. — Київ, 

2015. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (63 назви). — 100 пр. — [2015-2180 А] 

УДК 373.091.212.3:7 

На ступінь кандидата 

4457. Коляда Т. В. Організаційно-педагогічні засади функціонування елітних 

шкіл у Великій Британії (ХІХ — перша половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Коляда Тетяна Василівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — 

Умань (Черкас. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2015-2178 А] УДК 373.091(410)"180/195" 

4458. Мордвінова І. В. Організаційно-педагогічні засади здоров'язбережу-

вального виховання молодших школярів у сучасній Польщі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Мордвінова Інна Віталіївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. 

— Суми, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-3531 А] 

УДК 373.3.091:613](438) 



   

 
90 

4459. Хмелівська С. І. Розвиток іншомовної освіти у середніх навчальних 

закладах Київської учбової округи (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Хмелівська Світлана Іванівна ; Житомир. держ. 

ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-2194 А] 

УДК 373.091:81'243](477-25)"185/191" 

373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь кандидата 

4460. Валентьєва Т. І. Виховання почуття комічного у старших дошкільників : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і 

методика виховання" / Валентьєва Тетяна Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН 

України, [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Київ, 2015. — 19 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-2902 А] 

УДК 373.2.015.31 

4461. Довбня С. О. Трансформації програмово-методичного забезпечення ігро-

вої діяльності дітей дошкільного віку (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. 

педагогіка" / Довбня Софія Олегівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського", [Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка]. — Одеса, 2015. — 20, [1] с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-3446 А] 

УДК 373.2.091.33-027.22:793.7](477)"195/201" 

4462. Мисан І. В. Збагачення мовлення дітей старшого дошкільного віку 

фразеологізмами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мисан Інна Володимирівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Держ. ВНЗ "Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — Одеса, 2015. — 21 с., включ. 

обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2015-2320 А] 

УДК 373.2.016:811.161.2'373.7 

4463. Рахуба Н. О. Особливості формування уявлень про неживу природу у 

дітей старшого дошкільного віку зі зниженим зором : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Рахуба Наталія 

Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2015-2535 А] 

УДК 373.2.013.77-056.262:55 

373.3 Початкова школа 

На ступінь доктора 

4464. Андрющенко Т. К. Теоретико-методичні засади формування здоров'я-

збережувальної компетентності в дітей дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Андрющенко 

Тетяна Костянтинівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсько-

го", [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Одеса, 2015. — 40, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (51 назва). — 100 пр. — [2015-2565 А] 

УДК 373.3.015.31:613 
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На ступінь кандидата 

4465. Бережна Т. І. Формування здоров'язбережувального середовища для мо-

лодших підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 

Бережна Таміла Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2015-3090 А] 

УДК 373.3.016:613 

4466. Васильєва О. В. Формування комунікативної компетентності молодших 

школярів засобами міжпредметних зв'язків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Васильєва Ольга Вікторівна ; 

Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Комун. ВНЗ "Херсон. акад. 

неперерв. освіти" Херсон. облради]. — Тернопіль, 2015. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2015-3265 А] 

УДК 373.3.015.311:316.77 

4467. Вишнівська Н. В. Виховання милосердя в учнів молодшого шкільного 

віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Вишнівська 

Наталія Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Ін-т проблем 

виховання Нац. акад. пед. наук України]. — Умань (Черкас. обл.), 2015. — 19 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-2906 А] 

УДК 373.3.015.31:177.72 

4468. Дячук П. В. Дидактичні умови формування самооцінки молодших 

школярів у навчальній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Дячук Павло Вікторович ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т педагогіки, [Київ. нац. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2015. 

— 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (28 назв). — 100 пр. — [2015-2736 А] 

УДК 373.3.015.3:005.32 

4469. Стець Г. В. Тенденції розвитку методики викладання музики у загаль-

ноосвітніх школах 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" / Стець Галина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгома-

нова. — Київ, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2015-2846 А] 

УДК 373.3/.5.016:78](477)"19/20" 

4470. Унгурян І. К. Педагогічні умови виховання гуманних взаємовідносин 

вихователя і учнів початкових класів у групі продовженого дня : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика ви-

ховання" / Унгурян Ірина Корнеліївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 

Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-2859 А] 

УДК 373.3.064.2:373.3.091.322 

373.5 Середні школи 

На ступінь доктора 

4471. Арефьєв В. Г. Теоретико-методичні засади диференціації розвивально-

оздоровчих занять з фізичної культури учнів основної школи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
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навчання" / Арефьєв Валерій Георгійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2015. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (35 назв). — 100 пр. —  

[2015-3084 А] УДК 373.5.016:796 

4472. Арешонков В. Ю. Розвиток змісту шкільної суспільствознавчої освіти в 

Україні у ХХ столітті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Арешонков Володимир Юрійович ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 34—38 (28 назв). — 100 пр. — [2015-2685 А] 

УДК 373.5.016:30](477)"19" 

4473. Бургун І. В. Теоретико-методичні засади розвитку навчально-пізнаваль-

них компетенцій учнів основної школи в навчанні фізики : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бургун 

Ірина Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (39 назв). — 100 пр. — [2015-3095 А] 

УДК 373.5.015.31:53 

4474. Лов'янова І. В. Теоретико-методичні засади навчання математики у 

профільній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лов'янова Ірина Василівна ; Черкас. нац. 

ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 29—37 (77 назв). — 100 пр. — [2015-2239 А] 

УДК 373.5.016:51 

4475. Рибалко Л. М. Дидактичні основи навчання природничих предметів на 

засадах еколого-еволюційного підходу в загальноосвітніх навчальних закладах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія 

навчання" / Рибалко Ліна Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. 

— Київ, 2015. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (67 назв). — 

100 пр. — [2015-3705 А] УДК 373.5.02:5 

4476. Шуляр В. І. Теоретико-методичні засади сучасного уроку української 

літератури в основній і старшій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шуляр Василь Іванович ; 

Херсон. держ. ун-т, [Миколаїв. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти]. — Херсон, 2015. 

— 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (67 назв). — 100 пр. — [2015-2117 А] 

УДК 373.5.016:821.161.2.09 

На ступінь кандидата 

4477. Авчіннікова Г. Д. Профільна диференціація навчання учнів старшої 

школи США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Авчіннікова Галина Дмитрівна ; 

Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2015. — 20, [1] с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-2161 А] 

УДК 373.5.091.212.3:331.548-044.332](73) 

4478. Бордакова О. М. Розвиток професійної орієнтації учнівської молоді в 

Республіці Польща в умовах європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Бордакова Олена Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти 

дорослих. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл.  : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). 

— 100 пр. — [2015-3257 А] УДК 373.5.017:331.548](438) 
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4479. Вербицький О. В. Виховання у старшокласників міжетнічної толерант-

ності у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 

Вербицький Олег Володимирович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-3421 А] 

УДК 373.5.091.33.035:316.647.5 

4480. Вознюк В. В. Організаційно-педагогічні засади інтеграції соціальних та 

освітніх послуг у розширених школах Великої Британії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-

гогіки" / Вознюк Вікторія Вікторівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — 

Суми, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-2910 А] 

УДК 373.5.09(410) 

4481. Дегтярьова Н. В. Методика використання комплексних завдань у про-

цесі навчання інформатики в старшій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Дегтярьова Неля 

Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-2727 А] 

УДК 373.5.016:004 

4482. Дєнічєва О. І. Тенденції реформування змісту гуманітарної освіти в гім-

назіях Австрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Дєнічєва Ольга Ігорівна ; Житомир. 

держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-2172 А] 

УДК 373.5(436) 

4483. Джурило А. П. Реформування загальної середньої освіти у Федеративній 

Республіці Німеччина : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Джурило Аліна Петрівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-3632 А] 

УДК 373.5.014.5(430) 

4484. Дрозд О. В. Формування толерантності учнів 5—9 класів у поліетніч-

ному середовищі позашкільного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Дрозд 

Олена Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Миколаїв. нац. ун-т 

ім. В. О. Сухомлинського]. — Умань (Черкас. обл.), 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3450 А] 

УДК 373.5.091.322:316.647.5 

4485. Зінов'єва Є. С. Адаптивне управління якістю навчальних досягнень 

старшокласників з предметів художньо-естетичного циклу : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. 

освітою" / Зінов'єва Євгенія Сергіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 

[Укр. інж.-пед. акад.]. — Черкаси, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-3135 А] 

УДК 373.5.091.212.7:7 

4486. Кумпан М. Б. Формування англомовної лексичної компетенції в учнів 

старших класів гімназій у театралізованій діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
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Кумпан Марина Борисівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського". — Одеса, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(21 назва). — 100 пр. — [2015-3315 А] 

УДК 373.5.091.33-027.22:792.091]:811.111 

4487. Маланюк Т. З. Патріотичне виховання учнів основної школи засобами 

туристсько-краєзнавчої роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Маланюк Тарас Зіновійович ; 

Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника"]. — Умань (Черкас. обл.), 2015. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (30 назв). — 100 пр. — [2015-3519 А] 

УДК 373.5.035:172.15]:908 

4488. Манько Т. А. Педагогічні умови формування самоповаги старших 

підлітків у школі-інтернаті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Манько Тамара Анатоліївна ; Ін-т 

проблем виховання НАПН України. — Київ, 2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-2631 А] 

УДК 373.5.018.32:37.015.311 

4489. Найдьонова Г. Г. Формування екологічної компетентності учнів  

7—9 класів у процесі просвітницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Найдьонова 

Галина Георгіївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. — Київ, 2015. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-2997 А] 

УДК 373.5.015.31:502/504 

4490. Нечерда В. Б. Педагогічні умови виховання толерантності старших 

підлітків у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика ви-

ховання" / Нечерда Валерія Борисівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. —  

[2015-2805 А] 

УДК 373.5.015.31:316.647.5 

4491. Нікольська Н. В. Розвиток шкільної білінгвальної освіти у Сполученому 

Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Нікольська Ніна Вікторівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Ін-т педагогіки Нац. 

акад. пед. наук України]. — Хмельницький, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(28 назв). — 100 пр. — [2015-3539 А] 

УДК 373.5.091:81'246.2](410) 

4492. Одарчук К. М. Розвиток пізнавальної активності старшокласників у 

процесі навчання фізики на рівні стандарту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Одарчук Катерина 

Миколаївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Нац. пед.  

ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Кіровоград, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2015-2636 А] 

УДК 373.5.016:53 

4493. Панасюк О. О. Методика формування рухових умінь старшокласників у 

процесі занять єдиноборствами у дитячо-юнацьких спортивних школах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
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навчання" / Панасюк Олександр Олександрович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки. — Луцьк, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 

100 пр. — [2015-3691 А] 

УДК 373.5.018.54:796.8.012.3 

4494. Повалій Т. Л. Модернізація хореографічної освіти в Республіці Польща : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Повалій Тетяна Леонідівна ; Сум. держ. пед. ун-т 

ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-2819 А] 

УДК 373.5.018.54:792.8-048.35](438) 

4495. Росенко Н. О. Виховання толерантних взаємин старших підлітків у 

процесі занять спортивними бальними танцями : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Росенко 

Наталія Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Полтав. нац. пед. ун-т 

ім. В. Г. Короленка]. — Харків, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 

— 100 пр. — [2015-3709 А] 

УДК 373.5.015.31:316.647.5]:793.33 

4496. Ружевич Я. І. Формування ціннісних орієнтацій старшокласників у про-

цесі вивчення епічних творів зарубіжної літератури : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ружевич 

Яна Ігорівна ; Херсон. держ. ун-т, [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — 

Херсон, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-

2103 А] 

УДК 373.5.016:821(1-87).09 

4497. Семенишена Р. В. Формування наукового світогляду старшокласників у 

процесі вивчення фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Семенишена Руслана Володи-

мирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана 

Огієнка]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2015-3363 А] 

УДК 373.5.016:53 

4498. Федоренко Д. О. Виховання екологічної культури старшокласників у 

навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Федоренко Дар'я Олександрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 

Тичини, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Умань 

(Черкас. обл.), 2015. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — 

[2015-3599 А] 

УДК 373.5.015.31:502 

4499. Філімонова М. О. Формування умінь математичного моделювання в 

учнів основної школи в процесі навчання геометрії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Філімонова 

Марія Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-2353 А] 

УДК 373.5.016:514 

4500. Шаповалова О. В. Управління якістю освітніх послуг у системі серед-

ньої освіти Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 



   

 
96 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Шаповалова Ольга 

Віталіївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3234 А] 

УДК 373.5.014.6(410) 

4501. Швець Л. В. Розвиток вмінь старшокласників зображати стереометричні 

фігури та їх комбінації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Швець Людмила Василівна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-3392 А] 

УДК 373.5.01:514.113 

4502. Шевченко А. М. Формування хімічних знань учнів ліцеїв з допро-

фесійною військовою підготовкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шевченко Алла Ми-

колаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). 

— 100 пр. — [2015-2871 А] 

УДК 373.5.016:54]:355.23 

4503. Шевченко Ю. В. Організаційно-педагогічні засади допрофільної підго-

товки учнів у вітчизняній педагогічній спадщині (кінець ХІХ—ХХ століття) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка 

та історія педагогіки" / Шевченко Юрій Васильович ; Мелітопол. держ. пед. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — 

Мелітополь (Запоріз. обл.), 2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. 

— [2015-3394 А] УДК 373.5.091.21:331.54](477)"18/19" 

4504. Якимчук М. Ю. Розвиток творчих здібностей лінгвістично обдарованих 

старшокласників гімназії у процесі навчання української мови : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Якимчук Мирослава Юріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Рівнен. 

держ. гуманітар. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-3757 А] 

УДК 373.5.091.212.3:811.161.2 

374 Позашкільна освіта й підготовка. Подальша освіта. Самоосвіта 

На ступінь кандидата 

4505. Терьохіна Н. О. Організаційно-педагогічні засади розвитку неформаль-

ної освіти дорослих у США (остання чверть ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 

історія педагогіки" / Терьохіна Наталія Олексіївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. 

С. Макаренка. — Суми, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 

[2015-3052 А] УДК 374.7(73)"197/201" 

376 Освіта, навчання, підготовка особливих груп осіб.  

Спеціальні школи 

На ступінь кандидата 

4506. Аркадьєва О. О. Формування навичок читання в учнів 2—4 класів із 

дитячим церебральним паралічем з використанням інформаційних технологій : 



   

 
97 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. 

педагогіка" / Аркадьєва Ольга Олександрівна ; Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. 

наук України. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 

100 пр. — [2015-3603 А] 

УДК 376.016:003-028.31]:004.9]-056.26 

4507. Барко В. В. Внесок Іллі Семеновича Моргуліса в розвиток теорії та 

практики тифлопедагогіки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Барко Вадим Вадимович ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). 

— 100 пр. — [2015-2366 А] 

УДК 376-056.262(477)(092) 

4508. Козинець О. В. Проблеми корекційної педагогіки у творчій спадщині 

Рудольфа Генріховича Краєвського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Козинець Олександр Володи-

мирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 16, [1] с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3482 А] 

УДК 376.01(477)(092) 

4509. Сіроткіна Т. В. Організаційно-педагогічні умови корекції фізичного роз-

витку слабозорих учнів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Сіроткіна Тетяна Валеріївна ; 

Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3576 А] 

УДК 376.091-056.262:373.3 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь кандидата 

4510. Блажко А. В. Методика професійно орієнтованого навчання хімії учнів 

професійно-технічних навчальних закладів кулінарного профілю : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Блажко Аліна Віталіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, 

[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. — [2015-3410 А] 

УДК 377.3.016:54 

4511. Данилова О. І. Розвиток професійно-технічної освіти на Півдні України 

(1958—1998 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Данилова Олена Іванівна ; Тернопіл. 

нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Комун. ВНЗ "Херсон. акад. неперерв. 

освіти" Херсон. облради]. — Тернопіль, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 

(25 назв). — 100 пр. — [2015-3628 А] 

УДК 377.3(477.7)"1958/1998" 

4512. Загіка О. О. Формування професійної компетентності майбутніх агентів 

з постачання в професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Загіка Олена Олегівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. 

освіти. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. 

— [2015-3459 А] 

УДК 377.3.091.12:005.336.2 
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4513. Івченко Т. В. Розвиток професійно-технічної освіти в Україні (40—50-ті рр. 

ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Івченко Тетяна Володимирівна ; 

Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-2132 А] 

УДК 377(477)"1940/1950" 

4514. Кечик О. О. Організація самостійної роботи студентів педагогічного 

коледжу в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Кечик Ольга Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", [Держ. 

закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-3299 А] 

УДК 377.8.091.322:7/9 

4515. Коваль В. В. Розвиток фізичного виховання учнів навчальних закладів 

професійно-технічної освіти України (1950—1990 рр.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія пе-

дагогіки" / Коваль Вадим Вадимович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Тернопіль, 2015. — 19 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-3478 А] 

УДК 377.3.091:796](477) 

4516. Макар З. Ю. Формування професійних вмінь молодших спеціалістів-

дизайнерів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Макар Зіновій 

Юліянович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-2786 А] 

УДК 377.3:7.012 

4517. Маслюк Р. В. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної куль-

тури в системі "педагогічний коледж — педагогічний університет" : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Маслюк Руслан Вадимович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — 

Умань (Черкас. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-2790 А] 

УДК 377.8+378.6].011.3-051:796 

4518. Мацейко О. В. Педагогічні умови використання електронних навчально-

методичних комплексів у професійній підготовці кваліфікованих робітників : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Мацейко Ольга Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т проф.-техн. освіти. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16. — 100 пр. — [2015-2409 А] 

УДК 377.3.091.2:004 

4519. Стеблюк С. В. Педагогічні умови економічної підготовки майбутніх 

молодших спеціалістів сфери кооперації у коледжі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Стеблюк 

Світлана Василівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. 

служби України ім. Богдана Хмельницького, [Мукачів. держ. ун-т]. — Хмельниць-

кий, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 120 пр. —  

[2015-3044 А] УДК 377.3.091:334.7 
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4520. Ткачук І. О. Педагогічні умови формування інтерпретаційної компе-

тентності студентів педагогічного коледжу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ткачук Ірина 

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

Одеса, 2015. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. 

— [2015-2351 А] 

УДК 377.8.016 

378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

4521. Білецька Г. А. Теоретичні і методичні засади природничо-наукової під-

готовки майбутніх екологів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Білецька Галина Анатоліївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. 

— Вінниця, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (57 назв). — 100 пр. — 

[2015-2288 А] УДК 378.147:502/504 

4522. Васюк О. В. Теорія і методика формування професійної спрямованості 

майбутніх соціальних педагогів у вищих аграрних навчальних закладах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Васюк Оксана Вікторівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біо-

ресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—37 (53 назви). — 100 пр. — [2015-3100 А] 

УДК 378.011.3-051:37.013.42 

4523. Вишневська Е. Професійна підготовка вчителів у Польщі на тлі євро-

пейського інтеграційного процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Вишневська Ева ; Черкас. 

нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — 

Черкаси, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (38 назв). — 100 пр. — [2015-2905 А] 

УДК 378.011.3-051(438) 

4524. Голубнича Л. О. Історіографія дидактики вищої школи Східного регіону 

України (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" / 

Голубнича Людмила Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 

Харків, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (39 назв). — 100 пр. — [2015-3623 А] 

УДК 378.02(477.52/.6)"195/201" 

4525. Гуренко О. І. Теоретичні і методичні засади полікультурної освіти 

майбутніх соціальних педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гуренко Ольга Іванівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Київ, 2015. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41 (69 назв). — 100 пр. — [2015-3626 А] 

УДК 378.013.42-051 

4526. Жигірь В. І. Теоретичні і методичні засади формування професійно-

педагогічних компетентностей майбутніх менеджерів освіти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Жигірь Вікторія Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Бердян. 

держ. пед. ун-т]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37 (65 назв). — 

100 пр. — [2015-3128 А] УДК 378.147:37.091.113 
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4527. Жорова І. Я. Розвиток професіоналізму вчителів природничих дисциплін 

у системі післядипломної освіти України (1940-і рр. ХХ — початок ХХІ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Жорова Ірина Ярославівна ; Тернопіл. нац. пед.  

ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Комун. ВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. 

облради]. — Тернопіль, 2015. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (65 назв). — 

100 пр. — [2015-2739 А] 

УДК 378.046-021.68:57.081.1](477)"194/201" 

4528. Завалевський Ю. І. Теоретико-методичні засади формування вчителя як 

конкурентоспроможного фахівця в процесі інноваційної діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Завалевський Юрій Іванович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 

[Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України]. — Харків, 2015. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—37 (44 назви). — 100 пр. — [2015-3457 А] 

УДК 378.011.3-051:005.963 

4529. Костенко Р. В. Підготовка майбутніх економістів у вищих навчальних 

закладах до роботи на валютному ринку на основі комп'ютерних технологій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Костенко Ростислав Валерійович ; Держ. закл. "Півден-

ноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2015. — 42 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 30—39 (70 назв). — 100 пр. — [2015-2313 А] 

УДК 378.147:336.748]:004 

4530. Кулешова В. В. Теоретичні і методичні засади формування психолого-

педагогічної компетентності викладачів технічних дисциплін у системі післядип-

ломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кулешова Вікторія Володимирівна ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Харків, 2015. — 

40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—38 (50 назв). — 100 пр. — [2015-2774 А] 

УДК 378.046-021.68 

4531. Кучай Т. П. Система професійної підготовки вчителів початкових класів 

в університетах Японії до морально-етичного виховання учнів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" ; 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Кучай Тетяна Петрівна ; 

Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2015. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 33—38 (68 назв). — 100 пр. — [2015-2234 А] 

УДК 378.4.011.3-051:373.3](520) 

4532. Лабунець В. М. Методична система інструментально-виконавської 

підготовки майбутнього вчителя музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Лабунець 

Віктор Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 42 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—39 (72 назви). — 100 пр. — [2015-3317 А] 

УДК 378.011.3-051:78 

4533. Локшин В. С. Професійна компетентність майбутніх менеджерів соціо-

культурної сфери в контексті модернізації вищої освіти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
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Локшин Віктор Соломонович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т вищ. 

освіти Нац. акад. пед. наук України]. — Київ, 2015. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 35—39 (45 назв). — 100 пр. — [2015-3671 А] 

УДК 378.147:[005:316.7 

4534. Малихіна Я. А. Теоретичні і методичні засади управління взаємодією 

вищого навчального закладу із зовнішнім середовищем : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / 

Малихіна Яна Анатоліївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", 

[Укр. інж.-пед. акад.]. — Старобільськ (Луган. обл.), 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 34—38 (33 назви). — 100 пр. — [2015-2139 А] 

УДК 378.07 

4535. Петришин Л. Й. Теоретико-методичні основи формування креативності 

майбутніх соціальних педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Петришин Людмила Йосипівна ; Держ. 

закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2015. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (50 назв). — 100 пр. — [2015-2147 А] 

УДК 378.013.42-051 

4536. Романишина Н. В. Теорія і методика вивчення художньої малої прози в 

курсах фахових дисциплін у педагогічних університетах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Романишина Наталя Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (57 назв). 

— 100 пр. — [2015-3708 А] 

УДК 378.147:821.161.2-3.09 

4537. Стратан-Артишкова Т. Б. Теоретичні і методичні основи творчо-

виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва в системі вищої 

педагогічної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Стратан-Артишкова Тетяна Борисівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Кіровоград. держ. 

пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—38 (53 назви). — 100 пр. — [2015-3371 А] 

УДК 378.011.3-051:78 

4538. Хорошуха М. Ф. Теоретико-методичні засади формування предметної 

компетентності з основ теорії здоров'я у студентів вищих училищ фізичної 

культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Хорошуха Михайло Федорович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—43 

(97 назв). — 100 пр. — [2015-2274 А] 

УДК 378.147:796 

4539. Черкашина Т. В. Особистісно-професійне самовдосконалення викладача 

вищої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Черкашина Тетяна Вікторівна ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти 

пед. працівників Черкас. облради]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—37 

(32 назви). — 100 пр. — [2015-3066 А] 

УДК 378.091.12:005.963 
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4540. Ярошинська О. О. Теоретичні і методичні засади проектування освіт-

нього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Ярошинська Олена Олександрівна ; Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Житомир, 2015. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (65 назв). — 100 пр. — [2015-2678 А] 

УДК 378.011.3-051:373.3 

На ступінь кандидата 

4541. Антонюк Н. А. Формування у майбутніх учителів початкової школи 

діалогічних умінь у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Антонюк 

Надія Анатоліївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — Луцьк, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 

— 100 пр. — [2015-2162 А] 

УДК 378.011.3-051:373.3 

4542. Бабишена М. І. Формування професійно значущих якостей майбутніх 

суднових офіцерів у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Бабишена Мар'яна Ігорівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка, [Комун. ВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради]. — Тер-

нопіль, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. —  

[2015-2888 А] 

УДК 378.147:656.61.052 

4543. Бедевельська М. В. Формування педагогічної майстерності майбутніх 

учителів іноземної мови на засадах компетентнісного підходу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Бедевельська Маріана Василівна ; 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. 15—17 

(18 назв). — 120 пр. — [2015-2892 А] 

УДК 378.011.3-051:81'243 

4544. Бєлікова І. В. Моніторинг якості професійної підготовки майбутніх 

учителів іноземної мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Бєлікова Ірина Валентинівна ; 

Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Черкаси, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-3091 А] 

УДК 378.011.3-051:81'243 

4545. Бєляєва Н. В. Виховання професійно-етичних якостей майбутніх ме-

неджерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 

"Теорія і методика виховання" / Бєляєва Наталія Вячеславівна ; Уман. держ. пед. ун-т 

ім. Павла Тичини, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Умань (Черкас. 

обл.), 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-3408 А] 

УДК 378.147:005 

4546. Бєлякова О. С. Загальнокультурна підготовка майбутнього вчителя в 

освітньому процесі педагогічних університетів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бєлякова 
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Олена Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2015-3248 А] 

УДК 378.011.3-051 

4547. Білик Л. В. Формування паліативної компетентності бакалаврів ме-

дицини в процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Білик Любов 

Володимирівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 120 пр. — [2015-3249 А] 

УДК 378.147:616-083 

4548. Білошицька Т. Ю. Підготовка майбутніх учителів до педагогічного 

консультування суб'єктів навчально-виховної діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Білошицька Тетяна Юріївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-2164 А] 

УДК 378.011.3-051 

4549. Боднарук І. І. Формування готовності майбутніх соціальних працівників 

до професійної діяльності на основі реалізації акмеологічного підходу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Боднарук Ірина Ігорівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва і природо-

користування, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Рівне, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (27 назв). — 100 пр. — [2015-2570 А] 

УДК 378.147:364-051 

4550. Бодруг Н. А. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів 

гуманітарних спеціальностей засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Бодруг Наталія Анатоліївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природоко-

ристування, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Рівне, 2015. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-3612 А] 

УДК 378.011.3-051:7/9:004 

4551. Божок О. С. Формування мовно-методичної компетентності майбутніх 

учителів іноземної мови у початковій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Божок 

Олександра Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-3413 А] 

УДК 378.011.3-051:81'243 

4552. Бровчак Л. С. Студентське самоврядування як фактор розвитку органі-

заторських здібностей майбутніх учителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Бровчак Людмила 

Сидорівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2015. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-2450 А] 

УДК 378.011.3-051.091.59 

4553. Букатова О. М. Формування ергономічної компетентності майбутніх 

учителів технологій у процесі навчання основ охорони праці : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
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навчання" / Букатова Оксана Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2015-3263 А] 

УДК 378.011.3-051:62 

4554. Буряк С. А. Історична освіта в педагогічних вузах Української РСР 

(1943—1956 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Буряк Світлана Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-2708 А] 

УДК 378.6.093.5:94](477)"1943/1956" 

4555. Верховська М. В. Формування готовності майбутніх учителів фізичної 

культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Верховська Марина Володимирівна ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (27 назв). 

— 100 пр. — [2015-2903 А] 

УДК 378.011.3-051:796 

4556. Ворона В. О. Педагогічні умови формування професійної компетент-

ності майбутніх маркетологів у вищому навчальному закладі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Ворона Вікторія Олексіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. 

— Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. —  

[2015-2912 А] 

УДК 378.147:339.138 

4557. Гапонова О. Ю. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності 

учителів початкової школи в системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Гапонова Олена Юріївна ; 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—18 (16 назв). — 

120 пр. — [2015-3621 А] 

УДК 378.046-021.68:373.3.011.3-051 

4558. Гарбуза Т. В. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземної мови 

в системі дистанційного навчання університетів Великої Британії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Гарбуза Тетяна Віталіївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т 

педагогіки Нац. акад. пед. наук України]. — Житомир, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-2171 А] 

УДК 378.011.3-051:81'243](410) 

4559. Головацька Ю. Б. Система магістерської підготовки перекладачів в 

університетах Канади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Головацька Юлія Богданівна ; 

Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2015. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2015-2923 А] 

УДК 378.22:81'25](71) 

4560. Гончаренко І. Ф. Розвиток психолого-педагогічної компетентності 

науково-педагогічних працівників вищих військових медичних навчальних закладів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
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методика проф. освіти" / Гончаренко Іван Федорович ; Нац. акад. пед. наук України, 

Ін-т проф.-техн. освіти, [Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти"]. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2015-3272 А] 

УДК 378.091.12:005.963]:355.72 

4561. Гора О. В. Формування національної ідентичності майбутніх дизайнерів 

в системі професійної підготовки : автореф. [дис.] на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гора Олексій Воло-

димирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 21 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2925 А] 

УДК 378.011.3-051 

4562. Горицька О. В. Формування професійної адаптивності майбутніх еко-

номістів у процесі підготовки у вищих навчальних закладах І—ІІ рівнів акредитації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Горицька Олена Вікторівна ; Класич. приват. ун-т. — 

Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2015-2459 А] 

УДК 378.147:33 

4563. Гриців В. Б. Формування професійно-етичної компетентності майбутніх 

фахівців банківської справи в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Гриців Віталія Богданівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. 

акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [ВНЗ "Від-

критий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — Хмельницький, 2015. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 120 пр. — [2015-2592 А] 

УДК 378.147:336.71 

4564. Децюк Т. М. Формування професійної компетентності майбутніх со-

ціальних працівників у позааудиторній роботі в умовах вищого навчального 

закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Децюк Тетяна Миколаївна ; Глухів. нац. пед. ун-т 

ім. Олександра Довженка, [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Глухів 

(Сум. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (28 назв). — 100 пр. — 

[2015-3631 А] 

УДК 378.147.091.31-059.1:364 

4565. Дмитрієв В. Ю. Управління якістю маркетингової діяльності вищих 

навчальних закладів III—IV рівнів акредитації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Дмитрієв 

Валерій Юрійович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Держ. закл. 

"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Черкаси, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (34 назви). — 100 пр. — [2015-2218 А] 

УДК 378.07:005.336.3 

4566. Євтушок М. В. Організація пізнавальної діяльності студентів спеціаль-

ної медичної групи в процесі занять з фізичного виховання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Євтушок Марина Василівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Луцьк, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3636 А] 

УДК 378.147.015.31:796.035 
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4567. Жовтюк Н. П. Методика формування у майбутніх учителів лексичної 

компетентності у процесі навчання англійської мови після німецької : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Жовтюк Наталія Петрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-3455 А] 

УДК 378.011.3-051:005.336.2]:81'243 

4568. Жук М. І. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових 

класів в умовах модернізації змісту освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Жук Мирослава 

Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2940 А] 

УДК 378.011.3-051:373.3 

4569. Заяць Л. І. Розвиток сучасної університетської освіти у Нідерландах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Заяць Людмила Іванівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. 

— Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3461 А] 

УДК 378.4.091(492) 

4570. Іщук О. А. Формування здоров'язбережувальної компетенції студентів 

вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Іщук Олена Анатоліївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — 

Луцьк, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. —  

[2015-3644 А] УДК 378.016:796 

4571. Капінус О. С. Формування соціальної відповідальності у майбутніх 

офіцерів Збройних Сил України засобами інтерактивних технологій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Капінус Олександр Сергійович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 

Тичини, [Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України]. — Умань (Черкас. обл.), 2015. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3469 А] 

УДК 378.018.43:004]:355.231(477) 

4572. Кіш Н. В. Педагогічні умови формування культури іншомовного 

професійного спілкування майбутніх інженерів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кіш 

Надія Василівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т"]. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(25 назв). — 100 пр. — [2015-2474 А] 

УДК 378.147:81'243:62 

4573. Клімова А. М. Формування управлінської компетентності майбутніх 

менеджерів у вищих навчальних закладах економічного профілю : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Клімова Алла Миколаївна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-2958 А] 

УДК 378.147:005 

4574. Кобилянська І. М. Формування компетентності з безпеки життєдіяль-

ності майбутніх спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей у фаховій 



   

 
107 

підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Кобилянська Ірина Миколаївна ; Житомир. держ. 

ун-т ім. Івана Франка, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Житомир, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2015-3146 А] 

УДК 378.147:336]:614.8 

4575. Коваль Т. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

використання музичного фольклору в навчально-виховній роботі з учнями : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Коваль Тетяна Василівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського. — Вінниця, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — [2015-2760 А] 

УДК 378.011.3-051:373.3 

4576. Кожем'яко Н. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх 

молодших спеціалістів з правознавства у процесі вивчення психолого-педагогічних 

дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Кожем'яко Наталія Володимирівна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2015-3481 А] 

УДК 378.147:34 

4577. Козлов Д. О. Формування управлінської компетентності майбутнього 

викладача вищої школи у процесі магістерської підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Козлов Дмитро Олександрович ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, 

[Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Полтава, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2015-2090 А] 

УДК 378.22.011.3-051 

4578. Кондрашов М. М. Організаційно-педагогічні умови управління про-

цесом професійної позиції майбутніх учителів філологічних спеціальностей : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і 

методика упр. освітою" / Кондрашов Микола Миколайович ; Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2015-2230 А] 

УДК 378.011.3-051:80 

4579. Корець О. М. Формування технічної компетентності майбутніх учителів 

технологій у процесі вивчення фізико-математичних дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Корець Олександр Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. —  

[2015-3659 А] УДК 378.011.3-051:62]:51/53 

4580. Корольова Т. В. Формування професійно-етичної культури майбутніх 

лікарів у процесі гуманітарної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Корольова Тетяна 

Володимирівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. держ. прикордон. 

служби України ім. Богдана Хмельницького, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Воло-

димира Гнатюка]. — Хмельницький, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 120 пр. — [2015-3661 А] 

УДК 378.147:61 
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4581. Корчагіна Г. С. Формування інтелектуально-творчих умінь майбутнього 

вчителя музичного мистецтва в процесі професійної підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Корчагіна Ганна Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 

Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. —  

[2015-3489 А] 

УДК 378.011.3-051:78 

4582. Корягіна Н. В. Підготовка майбутніх учителів до експериментальних 

досліджень з галузі природознавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Корягіна Наталія 

Віталіївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Полтав. нац. 

пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Кіровоград, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-2767 А] 

УДК 378.011.3-051:57.081.1 

4583. Кочеригін Л. Ю. Методика організації індивідуальної роботи зі спе-

ціальних дисциплін майбутніх землевпорядників у ВНЗ І—ІІ рівнів акредитації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Кочеригін Леонід Юрійович ; Каб. Міністрів України, Нац.  

ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-3663 А] 

УДК 378.147:332.3 

4584. Крюкова Є. С. Підготовка майбутнього викладача вищого навчального 

закладу до впровадження інтерактивних педагогічних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Крюкова Єлизавета Сергіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. 

освіти. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 

— [2015-3158 А] 

УДК 378.011.3-051:[378.091.33:004 

4585. Кугай М. С. Підготовка майбутнього вчителя географії до екологічного 

виховання учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кугай Марина Сергіївна ; Уман. держ. 

пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2015. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (27 назв). — 100 пр. — [2015-2973 А] 

УДК 378.011.3-051:91]:502/504 

4586. Кулінченко О. С. Формування соціальної активності студентів в умовах 

діяльності органів самоврядування вищого навчального закладу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Кулін-

ченко Олександр Сергійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. 

— 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3500 А] 

УДК 378.014.553 

4587. Куцак Л. В. Формування професійної компетентності майбутніх учи-

телів технологій засобами мережевих комунікацій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Куцак 

Лариса Вікторівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — 

Вінниця, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2015-2484 А] 

УДК 378.011.3-051:004.7 
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4588. Левицька Л. А. Розвиток полікультурної освіти в університетах Німеч-

чини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Левицька Лілія Анатоліївна ; Кіровоград. держ. 

пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельниць-

кого]. — Кіровоград, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2015-2981 А] 

УДК 378.4.016:32](430) 

4589. Литвин І. М. Розвиток умінь фасилітації соціального педагога у про-

фесійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.05 "Соц. педагогіка" / Литвин Інна Миколаївна ; Уман. держ. пед. ун-т 

ім. Павла Тичини, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Умань (Черкас. 

обл.), 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2015-3511 А] 

УДК 378.011.3-051:37.013.42 

4590. Лісніченко Ю. М. Підготовка майбутніх офіцерів до професійної діяль-

ності в процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Лісніченко Юрій Михайлович ; 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. 15—17 (13 назв). — 120 пр. 

— [2015-3670 А] 

УДК 378.147:355.237 

4591. Маладика Л. В. Педагогічні технології підготовки майбутніх бакалаврів 

пожежної безпеки в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Маладика Лариса Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

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

надзвичайн. ситуацій]. — Черкаси, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-2240 А] 

УДК 378.147:614.84 

4592. Мартинова Н. С. Ігрові технології в професійній підготовці майбутніх 

менеджерів туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мартинова Наталя Степанівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ, 2015. —  

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (37 назв). — 120 пр. — 

[2015-2247 А] 

УДК 378.147:338.48 

4593. Марченко А. А. Дидактичні умови формування художньо-професійних 

умінь майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами комп'ютерних 

технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 

"Теорія навчання" / Марченко Аліна Анатоліївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Во-

лодимира Гнатюка, [Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Тернопіль, 2015. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2015-3520 А] 

УДК 378.011.3-051:741]:004 

4594. Михайленко Л. А. Розвиток професіоналізму сімейних лікарів в універ-

ситетах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Михайленко Лорена Анатоліївна ; Нац. 
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акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-3527 А] 

УДК 378.046:614.253.2-055](73) 

4595. Мовчан В. І. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

проектно-художньої діяльності учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мовчан Валентина 

Іванівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-3337 А] 

УДК 378.011.3-051:373.3 

4596. Назарук В. Л. Формування культури здоров'я майбутніх лікарів засо-

бами здоров'язбережувальних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Назарук Віктор 

Львович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка]. — Рівне, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(21 назва). — 100 пр. — [2015-3683 А] 

УДК 378.147:61-051 

4597. Насілєнко Л. А. Формування комунікативної компетентності майбутніх 

юристів у процесі вивчення спеціальних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Насілєнко Людмила Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і 

освіти дорослих. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(24 назви). — 100 пр. — [2015-2251 А] 

УДК 378.147:34 

4598. Нікелсен Т. А. Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін 

до здійснення первинної профілактики залежності підлітків від психоактивних 

речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Нікелсен Тетяна Аркадіївна ; Вінниц. держ. пед. 

ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-2634 А] 

УДК 378.011.3-051:5 

4599. Олійник Г. М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації 

освітньо-дозвіллєвої діяльності учнів 5—7 класів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Олійник Галина 

Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—20 (22 назви). — 100 пр. — [2015-3346 А] 

УДК 378.011.3-051:373.013.42 

4600. Орен Д. Л. Формування здорового способу життя студентів у процесі 

занять із спортивних єдиноборств у позааудиторній фізкультурно-спортивній ро-

боті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Орен Давід Львович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2015. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — 

[2015-2326 А] 

УДК 378.147:796.8 

4601. Орлова О. П. Формування культури українського діалогічного мовлення 

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

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Орлова Оксана 
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Петрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3545 А] 

УДК 378.147:811.161.2'271 

4602. Павленко І. О. Формування валеологічного мислення майбутніх учите-

лів природничих спеціальностей у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Павленко Інна Олександрівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3006 А] 

УДК 378.011.3-051:57.081.1 

4603. Панова С. О. Формування фахової компетентності майбутніх учителів 

математики на засадах акмеологічного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Панова 

Світлана Олегівна ; Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-3009 А] 

УДК 378.011.3-051:51 

4604. Певна С. Є. Формування суб'єктної позиції майбутніх педагогів у 

процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Певна Світлана Євгенівна ; 

Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2015-2414 А] 

УДК 378.011.3-051 

4605. Перішко І. В. Професійна підготовка майбутніх маркетологів до діяль-

ності у сфері туристичних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Перішко Ірина Воло-

димирівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Полтава, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(25 назв). — 100 пр. — [2015-2146 А] 

УДК 378.147:338.48 

4606. Печко О. М. Формування професійного мислення майбутніх учителів 

фізичної культури засобами педагогічних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Печко 

Олександр Миколайович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Чернігів. нац. пед. 

ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Житомир, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2015-2645 А] 

УДК 378.011.3-051:796 

4607. Попель О. В. Методика навчання майбутніх інженерів англомовної пре-

зентації технічного обладнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Попель Оксана Василівна ; 

Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2015. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2015-3352 А] 

УДК 378.147:62:811.111 

4608. Пранова Є. В. Формування здорового способу життя майбутніх учителів 

фізичного виховання в процесі позааудиторної роботи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 
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Пранова Євгенія Василівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Київ, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3020 А] 

УДК 378.011.3-051:796 

4609. Пятничук Т. В. Формування професійної компетентності майбутніх 

опоряджувальників будівельних у професійно-технічних навчальних закладах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Пятничук Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т проф.-техн. освіти. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-3560 А] 

УДК 378.147:69 

4610. Ракович В. В. Формування професійної самооцінки у майбутніх ви-

кладачів образотворчого мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ракович Віталій 

Володимирович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Херсон. 

держ. ун-т]. — Кіровоград, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-2336 А] 

УДК 378.011.3-051:75 

4611. Редчук Р. О. Формування готовності майбутніх фахівців з документо-

знавства до професійної взаємодії у сфері соціальних комунікацій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Редчук Римма Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Приват. ВНЗ "Акад. рекреац. технологій і права"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3357 А] 

УДК 378.147:005.92]:316.77 

4612. Рейдало В. С. Формування методичної компетентності майбутнього ви-

кладача української літератури у процесі магістерської підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Рейдало Віталіна Станіславівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 

[Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-3704 А] 

УДК 378.22.011.3-051:821.161.2.09 

4613. Розум К. В. Формування готовності майбутніх учителів гуманітарного 

профілю до запобігання і розв'язання конфліктів у навчально-виховній роботі з 

учнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Розум Катерина Вікторівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2015. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-2338 А] 

УДК 378.011.3-051:7/9:316.48 

4614. Россоха М. Ю. Управління процесом професійної підготовки майбутніх 

менеджерів сфери освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Россоха Марія Юріївна ; 

Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-2261 А] 

УДК 378.147:37.091.113 

4615. Руденко І. А. Організація навчального процесу в системі підвищення 

кваліфікації учителів у Німеччині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Руденко Іванна 
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Анатоліївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Черкас. нац. 

ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Кіровоград, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-2421 А] 

УДК 378.046-021.68(430) 

4616. Руденко Т. Б. Підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до 

застосування індивідуальних освітніх траєкторій діяльності учнів у навчально-

виховному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Руденко Тетяна Борисівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2015. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-2831 А] 

УДК 378.011.3-051:7/9 

4617. Савінська Т. І. Формування готовності майбутніх вихователів до роботи 

з художньою літературою в дошкільному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Савінська 

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

Одеса, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 

100 пр. — [2015-2341 А] 

УДК 378.011.3-051:373.2 

4618. Світлична О. Р. Методика навчання майбутніх перекладачів усного 

послідовного двостороннього перекладу у фінансово-банківській галузі : (англ. та 

укр. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Світлична Олена Русланівна ; Київ. нац. лінгвіст.  

ун-т, [Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 130 пр. — [2015-2343 А] 

УДК 378.147:811.111'253 

4619. Скорик Ю. М. Педагогічні умови формування резистентності до про-

фесійного вигорання майбутнього викладача вищої школи : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Скорик Юлія Мирославівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. 

— Черкаси, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — 

[2015-2843 А] 

УДК 378.011.3-051:005.336 

4620. Слюта А. М. Формування професійних умінь майбутніх екологів у 

процесі виробничої практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Слюта Аліна Миколаївна ; 

Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2015-3723 А] 

УДК 378.147.091.33-027.22:502 

4621. Смагіна О. О. Організація науково-педагогічної діяльності кафедри уні-

верситету засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-комунікац. тех-

нології в освіті" / Смагіна Ольга Олександрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2015. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-2267 А] 

УДК 378.093.5:004 

4622. Соколюк О. В. Формування інформаційної компетентності майбутніх 

учителів основ здоров'я в процесі вивчення дисциплін природничо-наукового циклу : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Соколюк Олена В'ячеславівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 

природокористування, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Рівне, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-2658 А] 

УДК 378.011.3-051:614 

4623. Старостіна О. В. Розвиток професійної майстерності педагогічних кадрів у 

системі підвищення кваліфікації в Англії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Старостіна 

Оксана Володимирівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди", [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3206 А] 

УДК 378.046-021.68:005.336.5](410) 

4624. Стойка О. Я. Трансформаційні процеси у вищій школі США : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Стойка Олеся Ярославівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Тернопіль, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-2427 А] 

УДК 378-048.77(73) 

4625. Ткаченко К. Г. Формування методичної компетентності майбутніх 

учителів початкових класів у процесі педагогічної практики : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Ткаченко Катерина Геннадіївна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", 

[Укр. інж.-пед. акад.]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-3592 А] 

УДК 378.091.12:005.336.2]:373.3 

4626. Топчій Л. С. Підготовка майбутніх учителів-філологів до формування 

соціокультурної компетентності учнів старших класів гімназії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Топчій Людмила Семенівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2352 А] 

УДК 378.011.3-051:80 

4627. Требик О. С. Організація навчання математики як загальноосвітньої 

дисципліни студентів коледжів з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Требик Олена Сергіївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-3594 А] 

УДК 378.147:51:004 

4628. Труханенко Г. М. Формування інформаційної компетентності вчителів 

ліцеїв природничо-наукового профілю засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Труханенко Ганна Михайлівна ; Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3057 А] 

УДК 378.011.3-051:57.081.1:004.9 
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4629. Трякіна О. О. Підготовка магістрів в галузі митної справи на засадах 

міжнародних професійних стандартів митників : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Трякіна 

Ольга Олександрівна ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда 

Нобеля]. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 

100 пр. — [2015-3058 А] 

УДК 378.22:339.543 

4630. Успенська В. М. Розвиток професійної компетентності вчителів основ 

здоров'я в системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Успенська 

Валентина Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. ВНЗ "Ун-т 

менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (37 назв). — 100 пр. — [2015-3595 А] 

УДК 378.091.12.011.3-051:613]:005.336.2 

4631. Філатова З. І. Диференціювання навчання плавання студентів спе-

ціальних медичних груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Філатова Зоя Іванівна ; Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Луцьк, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3741 А] 

УДК 378.147.091.26:797.2.034 

4632. Ха Ту. Методика формування здатності до саморегулювання майбутніх 

учителів музики у процесі вокального навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ха Ту ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2015-3060 А] 

УДК 378.011.3-051:78 

4633. Хитра З. М. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до 

формування в учнів цілісної картини світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Хитра Зоя 

Михайлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-3224 А] 

УДК 378.011.3-051:373.3 

4634. Хмельницька О. С. Освітня діяльність і педагогічні погляди М. К. Мак-

кавейського (1890—1919 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Хмельницька Олена 

Сергіївна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — 

Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-2864 А] 

УДК 378.013(477)"1890/1919"(092) 

4635. Холод І. В. Педагогічна підтримка обдарованої студентської молоді в 

університетах Великобританії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Холод Ірина Ва-

силівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2015. — 

20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2015-3385 А] 

УДК 378.04:378.091.212.3](410) 

4636. Хомік О. М. Формування управлінської культури майбутніх економістів 

засобами мультимедійних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 



   

 
116 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Хомік Оксана 

Миколаївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Ун-т "Україна"]. — 

Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. —  

[2015-3226 А] 

УДК 378.147:33:005.73 

4637. Цяо Лінь. Методика формування темброво-слухових уявлень вчителя 

музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / 

Цяо Лінь ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-2867 А] 

УДК 378.011.3-051:784 

4638. Черевко С. В. Підготовка майбутніх учителів до застосування здоров'я-

збережувальних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Черевко Світлана Вікторівна ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. ун-т ім. Альф-

реда Нобеля]. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). 

— 100 пр. — [2015-3065 А] 

УДК 378.011.3-051:613 

4639. Чжан Лей. Формування музично-пізнавальної ініціативи 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 муз. навчання" / 

Чжан Лей ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. "Південноукр. нац. 

пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2015-3229 А] 

УДК 378.011.3-051:78 

4640. Шульга Н. В. Організаційно-педагогічні засади розвитку полікультурної 

освіти у вищих навчальних закладах Великої Британії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія пе-

дагогіки" / Шульга Наталія Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. 

— Умань (Черкас. обл.), 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 100 пр. — 

[2015-3075 А] 

УДК 378.147.091(410) 

39 Культурна антропологія. Етнографія. Фольклор 

391/395 Народний одяг. Звичаї, традиції. Життя народу 

На ступінь кандидата 

4641. Зюбровський А. В. Народні традиції випікання хліба українців Півден-

но-Західного історико-етнографічного регіону наприкінці ХІХ — на початку ХХІ ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / 

Зюбровський Андрій Вікторович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана 

Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-2469 А] 

УДК 392.81:664.66](477-14)"189/201" 

4642. Серебрякова О. Г. Шлюбна мантика в календарній обрядовості ук-

раїнців: типологія і семантика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Серебрякова Олена Георгіївна ; НАН України, 
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Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-2266 А] 

УДК 392.5(=161.2) 

398 Фольклор у вузькому значенні 

На ступінь кандидата 

4643. Коломийчук О. Ю. Осінньо-зимові календарні звичаї та обряди бойків у 

другій половині ХІХ — на початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Коломийчук Олександр Юрійович ; 

Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-3484 А] 

УДК 398.3"323/324"(477.86/.87)"18/20" 

4644. Пошивайло М. О. Інтерсеміотика гончарства як тексту в українському 

фольклорі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.07 

"Фольклористика" / Пошивайло Марія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18 ( 5 назв). — 120 пр. —  

[2015-2258 А] 

УДК 398:738](=161.2) 

5 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. 

Екологія 

На ступінь доктора 

4645. Тютюник В. В. Створення комплексної системи моніторингу надзвичай-

них ситуацій в регіонах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 21.02.03 "Цивіл. захист [тобто оборона]" / Тютюник Вадим 

Володимирович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. середовища 

НАН України", [Нац. ун-т цивіл. захисту України, Держ. служба України з над-

звичайн. ситуацій]. — Київ, 2015. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39. — 

100 пр. — [2015-2667 А] 

УДК 504:502.173](477-32) 

На ступінь кандидата 

4646. Алєксєєва О. В. Система радіаційного моніторингу будівельних ма-

теріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 

"Екол. безпека" / Алєксєєва Олена Володимирівна ; НАН України, Держ. установа 

"Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України". — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2015-2562 А] 

УДК 504.4:691-026.63 

4647. Бузіна І. М. Екологічний стан агроландшафтної екосистеми навколо 

сміттєзвалища твердих побутових відходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Бузіна Ірина Миколаївна ; Житомир. 

нац. агроекол. ун-т, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Житомир, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 1 20 пр. — [2015-2523 А] 

УДК 504.5:628.4.033 
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4648. Радловська К. О. Сучасний моніторинг довкілля локального рівня для 

територій адміністративних районів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Радловська Катерина Олексіївна ; Київ. 

нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Ін-т телекомунікацій та глобал. інформ. простору 

НАН України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2015-2335 А] 

УДК 502.175(477.86-2) 

4649. Рудь Н. В. Фітомоніторинг техногенного забруднення садово-паркових 

ландшафтів в умовах мегаполісу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Рудь Наталія Вікторівна ; М-во екології та природ. 

ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., [Нац. ботан. сад 

ім. М. М. Гришка НАН України]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2015-3031 А] 

УДК 502.175:712.24](477-25) 

51 Математика 

517 Аналіз 

На ступінь кандидата 

4650. Климчук С. О. Фрактальні властивості функції середнього значення 

цифр s-кового зображення числа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Климчук Світлана Олегівна ; НАН 

України, Ін-т математики. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-2617 А] 

УДК 517.51 

4651. Коваленко О. В. Інтерполяційні та екстремальні властивості ідеальних 

сплайнів та їх застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Коваленко Олег Вікторович ; НАН України,  

Ін-т математики, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Київ, 2015. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2015-3654 А] 

УДК 517.5 

4652. Лагода В. А. Нелокальні теореми існування V-обмежених розв'язків та 

інваріантних многовидів нелінійних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Лагода Володимир 

Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2625 А] 

УДК 517.988 

4653. Мазур І. П. Функціональне рівняння Скитовича-Дармуа на локально 

компактних абелевих групах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Мазур Іван Петрович ; НАН України, Фіз.-техн. 

ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2015. — 17 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — [2015-3518 А] 

УДК 517.965:517.986.6 

4654. Пилипюк Т. М. Крайові задачі для еволюційних рівнянь параболічного 

типу в кусково-однорідних середовищах з м'якими межами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / 
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Пилипюк Тетяна Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Кам'янець-

Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Чернівці, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-2148 А] 

УДК 517.9 

4655. Страх О. П. Нетерові крайові задачі для систем динамічних рівнянь на 

часовій шкалі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.02 "Диференц. рівняння" / Страх Олександр Петрович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-3208 А] УДК 517.9 

519.1 Комбінаторний аналіз. Теорія графів 

На ступінь кандидата 

4656. Слободянюк С. В. Комбінаторика підмножин груп : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.08 "Мат. логіка, теорія 

алгоритмів і дискрет. математика" / Слободянюк Сергій Валерійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2015-3039 А] 

УДК 519.1 

4657. Тимошкевич Л. М. Прямі та обернені спектральні задачі зважених 

скінченних графів і зліченних графів Кокстера : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / Тимошкевич 

Лариса Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 16 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — [2015-2850 А] 

УДК 519.17 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь доктора 

4658. Вагіс О. А. Методи аналізу та розпізнавання складних дискретних 

об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 

"Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Вагіс Олександра Анатоліївна ; НАН 

України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2015. — 32 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 26—29 (38 назв). — 100 пр. — [2015-2242 А] 

УДК 519.217.2 

4659. Сливка-Тилищак Г. І. Задачі математичної фізики з випадковими 

факторами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Сливка-Тилищак Ганна Іванівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 24—32 

(66 назв). — 100 пр. — [2015-2656 А] 

УДК 519.21 

На ступінь кандидата 

4660. Блажієвська І. П. Кумулянтні методи в задачах оцінювання перехідних 

функцій однорідних лінійних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Блажієвська 

Ірина Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т"]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — 

[2015-2898 А] УДК 519.21 
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4661. Сергієнко М. П. Метод мажоруючих мір в статистиці випадкових 

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

01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Сергієнко Микола Петрович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-2423 А] УДК 519.21 

4662. Хворостіна Ю. В. Розподіли випадкових величин з фрактальними 

властивостями, пов'язані зі знакозмінними рядами Люрота : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. 

статистика" / Хворостіна Юрій В'ячеславович ; НАН України, Ін-т математики, [Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-2551 А] 

УДК 519.21 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь кандидата 

4663. Волошко Л. В. Моделі та методи оптимального вибору параметрів 

крайової задачі для неоднорідного бігармонічного рівняння : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 

обчислюв. методи" / Волошко Любов Вікторівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2015-2375 А] 

УДК 519.63:519.71 

4664. Дегтяр О. С. Адаптивні моделі апроксимації даних в заданих структур-

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

01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Дегтяр Ольга Сергіївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  

с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-3280 А] 

УДК 519.6:004.6 

4665. Музичук Ю. А. Чисельне розв'язування крайових задач для деяких 

нескінченних трикутних систем еліптичних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.07 "Обчислюв. математика" / Музичук 

Юрій Анатолійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 110 пр. — [2015-3534 А] 

УДК 519.6 

4666. Твардовська С. Р. Математичне моделювання хвильових процесів у 

складних пористих середовищах у зовнішньому електричному полі : автореф. дис. на 

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

обчислюв. методи" / Твардовська Софія Романівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", 

[Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України]. 

— Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв) та в підрядк. прим. — 

120 пр. — [2015-3375 А] УДК 519.63:537.86 

519.8 Математичні теорії та методи дослідження операцій 

На ступінь доктора 

4667. Тимчук С. О. Методи та алгоритмічне забезпечення підтримки прийнят-

тя рішень з оптимізації структури системи керування електропостачанням в умовах 
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невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.13.03 "Системи та процеси керування" / Тимчук Сергій Олександрович ; 

Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 

Василенка]. — Харків, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (38 назв). — 

110 пр. — [2015-2851 А] 

УДК 519.816:621.316.1 

На ступінь кандидата 

4668. Алмодарс Б. С. К. Розробка методів та алгоритмів пошуку розв'язків у 

нечітких задачах лінійного програмування з ресурсними обмеженнями : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і 

теорія оптимал. рішень" / Алмодарс Баррак Субхі Камл ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — 100 пр. —  

[2015-3081 А] 

УДК 519.8 

4669. Гладка О. М. Моделювання нелінійних фільтраційних процесів у тех-

ногенно-деформованих пластах методами комплексного аналізу та сумарних зоб-

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

"Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Гладка Олена Миколаївна ; Тернопіл. 

нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — 

Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (41 назва). — 100 пр. —  

[2015-3109 А] 

УДК 519.8 

4670. Довгунь А. Я. Метод функціоналів Ляпунова-Красовського дослідження 

стійкості стохастичних динамічних систем автоматичного регулювання з післядією 

та з врахуванням марковських збурень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Довгунь Андрій Ярославович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, 

[Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-2173 А] 

УДК 519.8:519.21 

4671. Маліцький Ю. В. Ефективні проективні методи для варіаційних нерів-

ностей та задач структурної оптимізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / 

Маліцький Юрій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-3329 А] 

УДК 519.876.5 

4672. Марченко І. І. Математичне і комп'ютерне моделювання модифікації 

наноструктури поверхневих шарів матеріалів під атомно-іонним впливом : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання 

та обчислюв. методи" / Марченко Ігор Іванович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 

ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2015-3521 А] 

УДК 519.876.5:004.942 

4673. Пецко В. І. Математичне моделювання оптичних структур та оптимі-

зація їх просторово-поляризаційних параметрів при паданні світла під кутом : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. 
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моделювання та обчислюв. методи" / Пецко Василь Іванович ; Тернопіл. нац. техн. 

ун-т ім. Івана Пулюя, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 120 пр. — [2015-2416 А] 

УДК 519.87:535.345.6 

4674. Сінчук А. М. Моделювання фільтраційних процесів з урахуванням 

впливу тріщин гідророзриву чисельними методами квазіконформних відображень : 

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

моделювання та обчислюв. методи" / Сінчук Алеся Михайлівна ; Тернопіл. нац. техн. 

ун-т ім. Івана Пулюя, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 120 пр. — [2015-3202 А] 

УДК 519.876.5 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

520 Інструменти, прилади та методи астрономічних досліджень 

На ступінь кандидата 

4675. Горелик С. І. Методи побудови геомоделей зон ймовірних підтоплень на 

основі аерокосмічних і контактних вимірювань : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / Горелик 

Станіслав Ігорович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". 

— Харків, 2015. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. —  

[2015-3433 А] УДК 520.32:556.166 

528 Геодезія. Топографічно-геодезичні роботи. Фотограмметрія. 

Дистанційне зондування. Картографія 

На ступінь кандидата 

4676. Богданов С. С. Методика визначення та врахування впливу вібрацій на 

точність вимірювань електронними геодезичними приладами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія 

та картографія" / Богданов Сергій Сергійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. 

— Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. 

— [2015-2697 А] 

УДК 528.5 

4677. Ішутіна Г. С. Оцінювання надійності геодезичної мережі при геомоніто-

рингу забудованих територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Ішутіна Ганна 

Сергіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Придніпров. держ. акад. буд-ва та 

архітектури]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2015-2748 А] 

УДК 528.31:528.482 

4678. Нікулішин В. І. Моделювання особливостей гравітаційного поля та 

внутрішньої будови Місяця методом вейвлет-аналізу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та карто-

графія" / Нікулішин Володимир Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-3686 А] 

УДК 528.223.02:523.34 



   

 
123 

4679. Поліщук Б. В. Методи опрацювання космічних зображень високого 

розрізнення для класифікації лісів : (на прикладі Прикарпат. регіону) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, 

фотограмметрія та картографія" / Поліщук Богдан Васильович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (9 назв). — 100 пр. 

— [2015-3556 А] 

УДК 528.46:520.6](477.8) 

4680. Савчин І. Р. Оптимізація активних геодезичних мереж моніторингу 

інженерних споруд гідроелектростанцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Савчин 

Ігор Романович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2015-3568 А] 

УДК 528.482 

53 Фізика 

532 Загальні питання механіки рідин. Механіка  

рідин (гідромеханіка) 

На ступінь доктора 

4681. Дорошенко І. Ю. Нанорозмірні кластери у воднево-зв'язаних молекуляр-

них рідинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика" / Дорошенко Ірина Юріївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32. — 

100 пр. — [2015-2732 А] 

УДК 532.74 

На ступінь кандидата 

4682. Дешко Г. Є. Чисельне моделювання струменевих течій в'язкого багато-

компонентного хімічно-реагуючого газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Дешко 

Ганна Євгенівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара [та ін.]. — Дніпропет-

ровськ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3283 А] 

УДК 532.54:519.876.5 

4683. Нестеров О. А. Чисельна негідростатична модель гідродинаміки страти-

фікованих водойм складної форми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Нестеров 

Олександр Аркадійович ; НАН України, Ін-т гідромеханіки, [Ін-т проблем мат. 

машин і систем]. — Київ, 2015. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 120 пр. — 

[2015-2252 А] 

УДК 532.543 

533 Механіка газів. Аеромеханіка. Фізика плазми 

На ступінь кандидата 

4684. Генерал А. А. Ультрафіолетове випромінювання радикалів гідроксилу в 

плазмі газового розряду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.04 "Фіз. електроніка" / Генерал Андрій Андрійович ; Держ. ВНЗ 
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"Ужгород. нац. ун-т", [Ін-т електрон. фізики НАН України]. — Ужгород, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2015-2296 А] 

УДК 533.9:[535-31:54.024-36 

4685. Сорока С. В. Деформація профілю концентрації неоднорідної плазми 

при взаємодії з модульованим електронним пучком : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Сорока Сергій 

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

Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2015-3041 А] 

УДК 533.9 

4686. Ткаченко І. В. Вплив граничних умов на дисперсійні властивості 

магнітоактивних плазмових хвилеводів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Ткаченко Іван Вікторович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т" НАН 

України]. — Харків, 2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — 

[2015-2855 А] 

УДК 533.9:537.874.37 

4687. Чаплинський Р. Ю. Джерела нетермічної плазми атмосферного тиску та 

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

05.27.02 "Вакуум., плазм. та квант. електроніка" / Чаплинський Роман Юрійович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т фізики НАН України]. — Київ, 

2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-3063 А] 

УДК 533.9 

534 Механічні коливання. Хвилі. Акустика 

На ступінь доктора 

4688. Гоцуленко В. В. Аналіз та запобігання нестійкості потоків теплоносія в 

елементах теплоенергетичного устаткування : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / 

Гоцуленко Володимир Володимирович ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. 

ім. А. М. Підгорного, [Ін-т техн. теплофізики]. — Харків, 2015. — 44 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 34—40 (60 назв). — 100 пр. — [2015-2591 А] 

УДК 534.142:536.24 

На ступінь кандидата 

4689. Ясінська О. О. Розсіювання згинних хвиль на неоднорідностях у пруж-

них хвилеводах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.06 "Акустика" / Ясінська Олена Олександрівна ; НАН України, Ін-т 

гідромеханіки. — Київ, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — 

[2015-3400 А] 

УДК 534.182 

535 Оптика 

На ступінь доктора 

4690. Ушенко Ю. О. Багатофункціональна поляризаційно-кореляційна мікро-

скопія та лазерна автофлуоресцентна поляриметрія оптично-анізотропних біологіч-

них шарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

спец. 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Ушенко Юрій Олександрович ; Київ. нац.  
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ун-т ім. Тараса Шевченка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2015. 

— 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35. — 100 пр. — [2015-3597 А] 

УДК 535.361:535.55 

На ступінь кандидата 

4691. Сірий Є. А. Дифракційні оптичні елементи для інфрачервоної техніки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.07 "Оптич. 

прилади та системи" / Сірий Євгеній Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-2537 А] 

УДК 535.42 

536 Теплота. Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь кандидата 

4692. Алексеїк Є. С. Вплив режимних та геометричних факторів на тепло-

передаючі характеристики пульсаційних теплових труб : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. тепло-

енергетика" / Алексеїк Євгеній Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т". — Київ, 2015. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—24 (17 назв). — 100 пр. — 

[2015-2882 А] 

УДК 536.242:532.517.6 

4693. Нікулін А. Г. Експериментальне дослідження особливостей кипіння на-

нофлюїдів у вільному об'ємі : (експеримент, моделювання) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. 

теплоенергетика" / Нікулін Артем Геннадійович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. 

— Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. —  

[2015-2254 А] 

УДК 536.4.033:544.77 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь кандидата 

4694. Бойчук А. М. Структура, електрофізичні та інтеркаляційні властивості 

шпінельних систем LiMn2-xFexO4 різної морфології : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Бойчук 

Андрій Михайлович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — 

Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-3093 А] 

УДК 537.31:543.42 

4695. Мізрахі С. В. Моделювання розсіяння радіохвиль у порожнистому 

діелектричному променеводі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Мізрахі Сергій Вікторович ; НАН України, Ін-т 

радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-2793 А] 

УДК 537.87:[621.372.8:621.315.61 

4696. Полевой С. Ю. Електромагнітні властивості одноосних гіротропних 

метаматеріалів в міліметровому діапазоні довжин хвиль : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Полевой Сергій 
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Юрійович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — 

Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-3015 А] 

УДК 537.874.4:534.01 

4697. Саруханян Г. Е. Вплив енергетичного розкиду релятивістських елект-

ронних пучків на процеси, що протікають в радіаційно-технологічних установках : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.20 "Фізика 

пучків зарядж. частинок" / Саруханян Георг Едуардович ; НАН України, Ін-т 

приклад. фізики [та ін.]. — Суми, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). 

— 100 пр. — [2015-2106 А] 

УДК 537.533 

4698. Семенова Ю. С. Магнітні та фазові стани у феромагнітних сплавах з 

пам'яттю форми на базі нікелю та міді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : спец. 01.04.11 "Магнетизм" / Семенова Юлія Сергіївна ; Ін-т 

магнетизму НАН України та М-ва освіти і науки України. — Київ, 2015. — 25 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2015-2265 А] 

УДК 537.622.4:[546.74+546.56 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

4699. Литовченко С. В. Фізико-технологічні основи створення високотемпе-

ратурних функціональних матеріалів на базі силіцидів тугоплавких металів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 

твердого тіла" / Литовченко Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т електро-

фізики та радіац. технологій, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2015. 

— 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (47 назв). — 100 пр. — [2015-3512 А] 

УДК 538.9:620.193.94-022.235 

На ступінь кандидата 

4700. Біланич Р. М. Ангармонізм динаміки ґратки та особливості дипольного 

впорядкування в халькогенідних кристалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / 

Біланич Ростислав Михайлович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2015-2287 А] 

УДК 538.95:537.226.4 

4701. Воробйов С. І. Вплив процесів фазоутворення на магнітні і магніторе-

зистивні властивості приладових структур на основі Fe (Co) та Gd : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, 

елементів і систем" / Воробйов Сергій Ігорович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2015. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — [2015-2582 А] 

УДК 538.975 

4702. Гаврилюк О. О. Лазер-індуковане наноструктурування нестехіометрич-

них плівок SiOx : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Гаврилюк Олександр Олександрович ; 

НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2015-3620 А] 

УДК 538.971:546.28-022.513.2 
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4703. Гуденко Ю. М. Нерівноважні носії заряду в селективно легованих ге-

тероструктурах GeSi/Si та InGaAs/GaAs з квантовими ямами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Гуденко Юлія Миколаївна ; НАН України, Ін-т фізики. — Київ, 2015. — 18 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — [2015-2461 А] 

УДК 538.935 

4704. Данильченко О. Г. Структурні стани та структурні перетворення у 

однокомпонентних та двокомпонентних кластерах на основі Ar, Kr, Xe, N2 : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 

тіла" / Данильченко Олександр Григорович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. 

температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2015-2300 А] 

УДК 538.911 

4705. Євчик А. В. Вплив дефектів структури на розповсюдження світла у 

фотонних кристалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Євчик Антон Володимирович ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2015. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—22. — 100 пр. — [2015-3453 А] 

УДК 538.958 

4706. Зайцева Л. В. Плівкові гетеросистеми ємнісних перетворювачів на 

основі полііміду, оксидів індію, олова та алюмінію : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Зайцева Лілія 

Василівна ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(22 назви). — 100 пр. — [2015-2942 А] 

УДК 538.975 

4707. Ковальова В. М. Формування квазікристалічних структур в поверхневих 

шарах алюмінієвих сплавів при лазерному легуванні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Ковальова 

Вікторія Миколаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Держ. ВНЗ 

"Запоріз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. 

— 100 пр. — [2015-3479 А] 

УДК 538.958 

4708. Кондрахова Д. М. Взаємний зв'язок властивостей і структури плівкових 

чутливих елементів сенсорів магнітного поля : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / 

Кондрахова Дар'я Миколаївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2015. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (23 назви). — 100 пр. — [2015-2406 А] 

УДК 538.975:538.955 

4709. Курчак А. І. Електронні характеристики шаруватих вуглецевих структур 

на діелектричній та сегнетоелектричній підкладках : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелект-

риків" / Курчак Анатолій Іванович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників 

ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 

100 пр. — [2015-3161 А] 

УДК 538.915:537.31 
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4710. Кутній К. В. Вплив інтенсивної та кріогенної деформацій на мікро-

структуру і властивості титану і магнієвого сплаву WE43 : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Кутній 

Ксенія Володимирівна ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — 

Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2015-3502 А] 

УДК 538.91.03:621.785.9:[669.295+669.721.5 

4711. Лебедєв С. В. Вплив температури, структурних характеристик та стану 

електронної системи на стрибкоподібну пластичну деформацію алюмінію, сплавів 

АМг-3, АМг-6 та сплавів Pb-(4,0  55,0) ат.% In : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Лебедєв Сергій 

Вікторович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Харків. нац.  

ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18. — 

100 пр. — [2015-2782 А] 

УДК 538.9:539.382 

4712. Лис Р. М. Радіаційно- та деформаційно-стимульовані зміни властивостей 

приповерхневого шару кристалів p-Si : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Лис Роман 

Мирославович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—20 (34 назви). — 100 пр. — [2015-3667 А] 

УДК 538.95:[548.7:546.28 

4713. Манько Н. М. Синергетичне представлення переривчастого режиму 

межового тертя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Манько Наталія Миколаївна ; Сум. держ. ун-т. — 

Суми, 2015. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2015-2787 А] 

УДК 538.975:539.92 

4714. Паращук Т. О. Термодинамічні властивості халькогенідних кристалів 

II–VI: моделювання та розрахунок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Паращук Тарас Олексійо-

вич ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Ва-

силя Стефаника"]. — Чернівці, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2015-2532 А] 

УДК 538.9 

4715. Пирогов О. В. Фізико-технологічні основи одержання плівок діоксиду 

олова для базових шарів газових датчиків та фронтальних контактів сонячних 

елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 

"Фізика твердого тіла" / Пирогов Олександр Вікторович ; НАН України, Ін-т 

електрофізики і радіац. технологій, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — 

Харків, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. —  

[2015-3552 А] УДК 538.975 

4716. Романюк А. С. Структурні, електронні та коливні властивості низькороз-

мірних гетероструктур на основі GaN, InAs та ZnO : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Романюк 

Артем Сергійович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лаш-

карьова. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. 

— [2015-3563 А] УДК 538.975 

4717. Чернолевський М. С. Механізм перенесення втілених атомів солітон-

ним збудженням одновимірного ланцюжка при імпульсному навантаженні : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 

тіла" / Чернолевський Максим Сергійович ; НАН України, Ін-т металофізики 

ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — 

[2015-2671 А] 

УДК 538.9 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика. Молекулярна фізика 

На ступінь доктора 

4718. Гук І. С. Динаміка пучка в базовій прискорювальній установці ІФВЕЯФ 

ННЦ ХФТІ з ядерної фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.20 "Фізика пучків зарядж. частинок" / Гук Іван Семенович ; НАН 

України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Харків, 2015. — 41 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 33—38 (59 назв). — 100 пр. — [2015-2594 А] 

УДК 539.12:621.039.5 

4719. Колупаєв Б. Б. Кінетичні явища в гетерогенних системах на основі 

гнучколанцюгових полімерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.19 "Фізика полімерів" / Колупаєв Борис Борисович ; НАН Ук-

раїни, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — Київ, 2015. — 32 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 25—29 (60 назв). — 150 пр. — [2015-2963 А] 

УДК 539.175.096:678.7 

На ступінь кандидата 

4720. Івашин С. А. Електромагнітні форм-фактори легких мезонів у кіральній 

теорії з резонансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Івашин Сергій Анатолійович ; НАН України, Нац. 

наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Харків, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2015-2526 А] 

УДК 539.120.6:539.125/.126 

4721. Кожушко А. А. Пошук сигналів нового важкого нейтрального вектор-

ного бозона в процесах розсіювання гадронів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Кожушко Андрій 

Андрійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2015. 

— 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2015-2761 А] 

УДК 539.129.3 

539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  

Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь доктора 

4722. Пастернак Я. М. Математичні моделі та граничноелементний метод 

функцій стрибка розв'язування задач термомагнітоелектропружності структурно 

неоднорідних тіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Пастернак Ярослав Михай-

лович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Під-

стригача, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—37 (56 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-2328 А] 

УДК 539.3 
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На ступінь кандидата 

4723. Крупко Н. А. Напружений стан ізотропної оболонки з круговим отвором 

і тріщинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Крупко Наталія Андріївна ; НАН 

України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, [Донец. 

нац. ун-т]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2015-2314 А] 

УДК 539.3 

4724. Латишев В. М. Механізми росту 3D-структур C, Cu, Zn в умовах 

близькорівноважної стаціонарної конденсації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Латишев Віталій 

Михайлович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2015-2486 А] 

УДК 539.23:538.975 

4725. Шевчик В. В. Вплив впровадження кобальту і водню на властивості 

шаруватих кристалів InSe та GaSe : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Шевчик 

Віталій Васильович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ін-т проблем 

матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України]. — Чернівці, 2015. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2015-2358 А] 

УДК 539.2 

4726. Яворська Н. В. Моделювання і розрахунок довговічності елементів 

конструкцій за високотемпературної повзучості та впливу водню : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 

твердого тіла" / Яворська Надія Володимирівна ; 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. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2015-3756 А] 

УДК 539.376 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 

4727. Чейпеш Т. О. Флуоресцеїни в розчинах: протолітичні рівноваги, оптичні 

властивості та застосування для дослідження каліксаренів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Чейпеш Тетяна 

Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-3227 А] 

УДК 543.427.4:677.027.464 

544 Фізична хімія 

На ступінь доктора 

4728. Лопатько К. Г. Обґрунтування фізико-технологічних основ біологічної 

функціональності наночастинок металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Лопатько Костянтин Георгійович ; 
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Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

Київ, 2015. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—43 (78 назв). — 100 пр. —  

[2015-2784 А] 

УДК 544.773.42:606 

На ступінь кандидата 

4729. Андрюшина Н. С. Фотохімічні редокс-процеси в системах на основі 

оксиду графену та продуктів його відновлення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Андрюшина Наталія 

Сергіївна ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського. — Київ, 2015. — 

16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв). — 100 пр. — [2015-2363 А] 

УДК 544.526:546.26-3 

4730. Бодюл Н. С. Олігомеризація тетрагідрофурану та бекманівське перегру-

пування циклогексаноноксиму в ε-капролактам на твердих кислотах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Бодюл 

Наталія Сергіївна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка, [Ін-т сорбції та 

проблем ендоекології]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-2698 А] 

УДК 544.472.2 

4731. Кожемяк М. А. Вилучення екстрагентів з їх емульсій і водних розчинів 

методами флотації та адсорбції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : спец. 02.00.11 "Колоїд. хімія" / Кожемяк Марина Анатоліївна ; НАН 

України, Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф. Д. Овчаренка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечни-

кова]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (24 назви). — 100 пр. 

— [2015-2387 А] 

УДК 544.773.3.052.5:544.723 

4732. Літвінов Ю. Є. Каталітична активність N-гідроксифталіміду в реакціях 

окиснення алкіларенів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Літвінов Юрій Євгенович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка, [Ін-т фіз.-органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України]. — 

Львів, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (18 назв). — 100 пр. —  

[2015-2396 А] 

УДК 544.476.2:[544.146.5:547.53 

4733. Мацюк Н. В. Вплив реакційного середовища на окиснення деяких орга-

нічних сполук пероксидекановою кислотою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Мацюк Наталія Василівна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 

(34 назви). — 100 пр. — [2015-3173 А] 

УДК 544.146.5.032-39 

4734. Міхальова О. А. Вплив будови трис(піразоліл)боратних та карбоксилат-

них комплексів лантаноїдів на їх фото-, електро- та триболюмінесцентні власти-

вості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. 

хімія" / Міхальова Олена Анатоліївна ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Пи-

саржевського. — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-2490 А] 

УДК 544.16:546.6.03 
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4735. Молотовська Л. А. Електрохімічний синтез силіцидів хрому в хло-

ридно-фторидних розплавах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 02.00.05 "Електрохімія" / Молотовська Лілія Анатоліївна ; НАН 

України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2015. —  

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — 

[2015-3339 А] 

УДК 544.653.1:546.76 

4736. Муратов О. С. Рентгенографічне дослідження структури розплавів  

Al–(TM)–Si (TM – Mn, Fe, Co та Ni) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Муратов Олексій Сергійович ; Київ. нац.  

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 12—14 (21 назва). — 100 пр. — [2015-3341 А] 

УДК 544.171.44 

4737. Олійник В. О. Модифікування колоїдно-хімічних властивостей залізоок-

сидносилікатних систем мікро- і наночастинками : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.11 "Колоїд. хімія" / Олійник Вікторія Олек-

сандрівна ; НАН України, Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф. Д. Овчаренка. — Київ, 2015. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 100 пр. — [2015-2411 А] 

УДК 544.77.022:553.3 

4738. Пальваль І. М. Іонна асоціація пікратів з катіонами різної природи в 

розчинниках з низькою та середньою діелектричною проникністю : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Пальваль Ірина 

Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-3187 А] 

УДК 544.726.032.732 

4739. Потапенко Г. В. Шпінелі складу Li[LixMn2-x]O 4 та LiNi0.5Mn1.5O4, отри-

мані з цитратних прекурсорів, як електродні матеріали для літій-йонних акуму-

ляторів високої потужності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Потапенко Ганна Валентинівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Міжвідом. від-ня електрохім. енергетики НАН України]. — 

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

[2015-2505 А] 

УДК 544.6.076.32 

4740. Санін Е. В. Спектральні і кислотно-основні властивості біс-хромо-

форних систем з міжфрагментним переносом заряду : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Санін Едуард Віталійович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3359 А] 

УДК 544.174.2 

4741. Токарєв С. В. Нанокристали CdS в органічних матрицях: синтез, струк-

тура, властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Токарєв Станіслав Вікторович ; Держ. 

ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. 

— Івано-Франківськ, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-2159 А] 

УДК 544.227 
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546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 

4742. Жолоб О. О. Координаційні сполуки перехідних металів з похідними 

гідроксиімінооцтової кислоти і карботіоамідів. Синтез, будова, біоактивність, 

аналітичні форми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Жолоб Ольга Олександрівна ; НАН України, Ін-т заг. та 

неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2015-3456 А] 

УДК 546.3-386 

4743. Левицький В. О. Сполуки систем R–M–C (R = PЗM, M = 3d-елемент) та 

їх гідриди: синтез, структура та властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Левицький Володимир 

Олексійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (18 назв). — 100 пр. — [2015-2395 А] 

УДК 546.65.02/.04 

4744. Малишенко А. І. Карбонатзаміщені апатити: синтез, властивості та 

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

02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Малишенко Анна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 

100 пр. — [2015-3328 А] УДК 546.264 

4745. Рахлицька О. М. Вплив гідролізу на концентрування та розділення 

Al(III), Ga(III), In(III) гідратованими та алкілованими кремнеземами : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / 

Рахлицька Олена Михайлівна ; Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України, 

[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (26 назв). — 100 пр. — [2015-2420 А] 

УДК 546-3:[546.62+546.681/.682 

4746. Фадєєв Є. М. Синтез та спектрально-люмінесцентні властивості комп-

лексів лантанідів з кремнійвмісними лігандами, гібридні системи на їх основі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. 

хімія" / Фадєєв Євген Миколайович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богат-

ського. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. 

— [2015-2432 А] 

УДК 546.284.03.057:547.466 

4747. Філоненко С. М. Одержання і фізико-хімічні властивості біметалічних 

нанокомпозитів паладію з перехідними металами та міді з благородними металами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / 

Філоненко Світлана Миколаївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Черкас. 

нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Чернівці, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13—16 (17 назв). — 100 пр. — [2015-3219 А] 

УДК 546.98-022.513.2:544.6 

547 Органічна хімія 

На ступінь кандидата 

4748. Варениченко С. А. Перегрупування гемінальних азинів та оксазинів в 

умовах реакції Вальсмайєра-Хаака : автореф. дис. на здобуття вчен. [тобто наук.] 
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ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Варениченко Світлана 

Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2014. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-2578 А] 

УДК 547.835 

4749. Власенко Ю. Г. Особливості молекулярної і кристалічної будови полі-

метинових барвників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Власенко Юрій Геннадійович ; НАН України, Ін-т 

органіч. хімії. — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 

100 пр. — [2015-2580 А] 

УДК 547.97 

4750. Долованюк В. Г. Нові флуоровані аналоги орнітину, глутамінової кис-

лоти, проліну та їх похідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Долованюк Віолетта Геннадіївна ; 

НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл., 

схеми. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2015-2380 А] 

УДК 547.466:547.221 

4751. Кирильчук А. А. Фосфорильовані 1,2,4-триазоли : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.08 "Хімія елементоорганіч. 

сполук" / Кирильчук Андрій Анатолійович ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — 

Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. —  

[2015-3143 А] 

УДК 547.79:546.183 

4752. Мруг Г. П. Синтез і властивості нових амінометильних похідних ізо-

флавонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.10 

"Біоорганіч. хімія" / Мруг Галина Петрівна ; НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та 

нафтохімії. — Київ, 2015. — 19 с. : схеми. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. 

— [2015-2799 А] УДК 547.814 

4753. Петрова О. М. Реакції α-аміноазолів з перхлоратами 4-оксобенз[1,3-е]-

оксазинію та трикомпонентні конденсації з циклічними СН-кислотами і гліоксалями 

в синтезі азолоазинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Петрова Олеся Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Укр. 

держ. хім.-технол. ун-т", [Держ. наук. установа "НТК "Ін-т монокристалів" НАН 

України]. — Дніпропетровськ, 2015. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 

— 100 пр. — [2015-2502 А] 

УДК 547.85-30 

4754. Ткаченко А. М. Фторовмісні конформаційно обмежені аналоги природ-

них амінокислот як мітки для твердотільної 
19

F ЯМР спектроскопії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Ткаченко 

Антон Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2854 А] 

УДК 547.466:547.221]:543.42 

4755. Ткачук В. М. Синтез, регіо- та енантіоселективні перетворення 4-три-

фторометилпіримідин-2-онів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Ткачук Віктор Миколайович ; НАН України, 

Ін-т органіч. хімії. — Київ, 2015. — 20 с. : табл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-3055 А] 

УДК 547.413.4 
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549 Мінералогія. Спеціальне мінералознавство 

На ступінь кандидата 

4756. Кріль С. Я. Процеси мінералоутворення на неотектонічному етапі роз-

витку південно-східної частини Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.20 "Мінералогія, кристалографія" / Кріль 

Соломія Ярославівна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення 

ім. М. П. Семененка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (17 назв). — 100 пр. — [2015-2772 А] 

УДК 549.742.111.02(292.452:477)"628.42" 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.4 Геохімія  

На ступінь доктора 

4757. Дубина О. В. Геохімія лужних порід Українського щита : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.02 "Геохімія" / Дубина 

Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутво-

рення ім. М. П. Семененка. — Київ, 2015. — 42 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—40. — 

100 пр. — [2015-2174 А] 

УДК 550.4:552.33](477) 

550.8 Прикладна геологія та геофізика. Геологічні  

пошуки та розвідка 

На ступінь кандидата 

4758. Агрес Н. П. Прогнозування нафтогазоперспективних пошукових об'єктів 

на території північної окраїни Донбасу за дистанційними методами досліджень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.17 "Геологія 

нафти і газу" / Агрес Надія Петрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Укр. НДІ 

природ. газів філ. ПАТ "Укргазвидобування" М-ва енергетики та вугіл. пром-сті]. — 

Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-2561 А] 

УДК 550.81:553.982](477.6) 

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія.  

Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

551.2/.3 Геодинаміка 

На ступінь кандидата 

4759. Андрієць Т. В. Новітній тектогенез території басейну річки Латориця 

(Складчасті Карпати) на основі структурної морфометрії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.01 "Заг. та регіон. геологія" / Андрієць 

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

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-2683 А] 

УДК 551.24:556.51](477.87) 
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551.4 Геоморфологія. Дослідження фізичних форм Землі 

На ступінь кандидата 

4760. Тустановська Л. В. Оцінка факторів новітнього тектогенезу Канівського 

Придніпров'я на основі структурно-морфометричного аналізу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.01 "Заг. та регіон. геологія" / 

Тустановська Любов Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. 

— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2015-2857 А] 

УДК 551.435(477.46)(282.247.32-192.2) 

551.5 Метеорологія. Кліматологія 

На ступінь кандидата 

4761. Блищик Д. В. Агрометеорологічні умови росту та розвитку озимої 

пшениці в осінньо-зимовий період на Півдні України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, 

агрометеорологія" / Блищик Дар'я Валеріївна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-2369 А] 

УДК 551.50:663.11"324"](477-13) 

4762. Маринін Є. І. Ризики пошкодження винограду заморозками на території 

Північно-Західного Причорномор'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / Ма-

ринін Євген Ігорович ; Одес. держ. екол. ун-т, [Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства 

і виноробства ім. В. Є. Таїрова" Нац. акад. аграр. наук України]. — Одеса, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-3675 А] 

УДК 551.524.37:634.8(262.5-192.2-16) 

4763. Сущенко А. І. Особливості формування полів приземної температури 

повітря й атмосферного тиску у західному секторі Південної півкулі та їх зв'язок з 

явищем Ель-Ніньо : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / Сущенко Андрій 

Іванович ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-2428 А] 

УДК 551.524.4 

551.7/.8 Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

На ступінь кандидата 

4764. Усмінська О. В. Літолого-стратиграфічне розчленування міоценових 

відкладів центральної частини Волино-Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.21 "Літологія" / Усмінська Олександра 

Володимирівна ; НАН України, Ін-т геол. наук. — Київ, 2015. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2015-2548 А] 

УДК 551.782.1.033(477) 

556 Гідросфера. Вода загалом. Гідрологія 

На ступінь кандидата 

4765. Божок Ю. В. Річний та меженний стік річок Північно-Західного При-

чорномор'я в умовах змін клімату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Божок Юлія 

Володимирівна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2015-3254 А] 

УДК 556.16:551.583](262.5-192.2-16) 

4766. Кошлякова Т. О. Техногенна еволюція хімічного складу підземних вод 

сеноман-келовейського водоносного комплексу на території м. Києва : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / 

Кошлякова Тетяна Олексіївна ; Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. середовища 

НАН України", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-3154 А] 

УДК 556.314:502.51](477-25) 

4767. Погорелова М. П. Науково-методична база для нормування розрахунко-

вих характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Прип'ять : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідро-

логія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Погорелова Марина Полікарпівна ; Одес. держ. 

екол. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. —  

[2015-3699 А] 

УДК 556.166.04(282.247.322) 

4768. Траскова А. В. Розрахункові характеристики весняного водопілля в 

басейні річки Дністер : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Траскова Аліна 

Василівна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-3379 А] 

УДК 556.166(282.247.314) 

4769. Щербак О. В. Техногенно спричинені зміни еколого-гідрогеологічних 

умов верхньоміоценового водоносного комплексу на території Херсонської області : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. 

безпека" / Щербак Олеся Віталіївна ; Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. 

середовища НАН України", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2015. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2015-3239 А] 

УДК 556.314:574.64](477.72) 

57 Бioлогiчні науки загалом 

На ступінь кандидата 

4770. Лихова О. О. Фенотипові характеристики пухлинних клітин in vitro та in 

vivo за умов їх трансдукції рекомбінантним бакуловірусом з геном інтерферону-

бета : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 

"Онкологія" / Лихова Олександра Олександрівна ; НАН України, Ін-т експерим. 

патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2015-3513 А] 

УДК 57.086.83:602.641]:616-006 

4771. Рогульська О. Ю. Кріоконсервування, моношарове та тривимірне 

культивування мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / 

Рогульська Олена Юріївна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. 

— Харків, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — 

[2015-2259 А] УДК 57.086.13:611.018 
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574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь доктора 

4772. Юришинець В. І. Симбіотичні угруповання гідробіонтів прісноводних 

екосистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.17 

"Гідробіологія" / Юришинець Володимир Іванович ; НАН України, Ін-т гідробіології. 

— Київ, 2015. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—34 (65 назв). — 

100 пр. — [2015-3076 А] 

УДК 574.5 

На ступінь кандидата 

4773. Вихор Б. І. Екологічна оцінка впливу інвазійних видів рослин на 

фіторізноманіття Закарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Вихор Богдан Іванович ; М-во екології та природ. 

ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., [Держ. природознав. 

музей НАН України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-3102 А] 

УДК 574.3(477.87) 

4774. Ганжа Х. Д. Роль гідробіонтів у трансформації фізико-хімічних форм 

радіонуклідів у водних екосистемах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Ганжа Христина Дмитрівна ; НАН 

України, Ін-т гідробіології. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 

(34 назви). — 100 пр. — [2015-2918 А] 

УДК 574.5 

4775. Яцюк Є. О. Функціональна роль хижаків-генералістів в екосистемах 

дібров лівобережного лісостепу України на прикладі сірої сови (Strix aluco L.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 

Яцюк Єгор Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і 

природокористування [та ін.]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-3760 А] 

УДК 574.3:598.279.252](292.485:477.5) 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь доктора 

4776. Грабар В. В. Клініко-генетичні аспекти пренатального моніторингу в 

родинах з порушеннями репродуктивної функції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Грабар Валерія Володимирів-

на ; Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини НАМН України". — Київ, 

2015. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—39 (60 назв). — 100 пр. — [2015-3436 А] 

УДК 575.116.4:[618.177+616.697]-092-07-08 

На ступінь кандидата 

4777. Малярчук І. В. Значення фармакогенетичних маркерів в оптимізації 

терапії непрямими антикоагулянтами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Малярчук Ірина Володимирівна ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини НАМН 
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України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 120 пр. — [2015-2245 А] 

УДК 575:[616-085:615.273 

4778. Могиляк І. І. Мутації та тканинно-специфічна експресія гена swiss 

cheese: вплив на фенотипові зміни у Drosophila melanogaster : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Могиляк Ірина 

Ігорівна ; Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. наук 

України", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — [2015-2491 А] 

УДК 575.224:595.773.4 

4779. Пилип Л. Я. Особливості мейотичної сегрегації транслокацій у сперма-

тозоїдах чоловіків із безпліддям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Пилип Лариса Ярославівна ; Держ. установа 

"Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. наук України", [Нац. ун-т 

"Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-2331 А] 

УДК 575.116.4:612.616.2:616.697 

577 Maтеріальні основи життя. Біологічна хімія (біохімія). 

Молекулярна біологія. Біологічна фізика (біофізика) 

На ступінь доктора 

4780. Гавриляк В. В. Біохімічні та видові особливості структури волоса за 

норми і патології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 

03.00.04 "Біохімія" / Гавриляк Вікторія Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Ін-т біології тварин. — Львів, 2015. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 

(39 назв). — 100 пр. — [2015-2716 А] 

УДК 577.1:612.799 

На ступінь кандидата 

4781. Березовський Р. З. Метаболічні процеси та функціональна активність 

еритроцитів за профілактики анемії поросят ферум цитратом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Березовський 

Роман Зеновійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. — Львів, 

2015. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2015-2894 А] 

УДК 577.12:636.4.087 

4782. Берестяна А. М. Епігенетичні аспекти радіаційного старіння рослин : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіо-

біологія" / Берестяна Анастасія Миколаївна ; НАН України, Ін-т клітин. біології та 

генет. інженерії. — Київ, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:  

с. 18—22. — 100 пр. — [2015-2895 А] 

УДК 577.24:577.34 

4783. Бондаренко О. В. Вплив N-стеароїлетаноламіну на вроджену та набуту 

поведінку алкоголізованих щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Бондаренко Олександр 

Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2703 А] 

УДК 577.115.7 
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4784. Геращенко О. Л. Протипухлинна активність рекомбінантних бета-

дефенсинів людини на моделі in cellulo : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Геращенко Ольга Леонідівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології 

ім. Р. Є. Кавецького НАН України]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3108 А] 

УДК 577.1:576.385.5 

4785. Дерев'янчук М. В. Брасиностероїди в регуляції метаболізму рослин за 

умов дії абіотичних стресів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Дерев'янчук Михайло Вікторович ; НАН 

України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 150 пр. — [2015-2932 А] 

УДК 577.175.1 

4786. Єрмішев О. В. Біохімічні механізми дії препаратів калію за умов 

отруєння щурів цезію хлоридом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Єрмішев Олег В'ячеславович ; Каб. Міністрів 

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

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (33 назви). — 100 пр. — [2015-3638 А] 

УДК 577.1:[612.014.462:546.36'131 

4787. Заводовський Д. О. Структурні та механічні зміни м'язових волокон та 

саркомерів за умов ішемічного переродження : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Заводовський Данило 

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

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-2741 А] 

УДК 577.35:612.741 

4788. Коскєла М. В. Мультисубодиничний комплекс факторів елонгації 

трансляції eEF1H в ракових пухлинах людини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Коскєла Марина 

Вікторівна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. — Київ, 2015. — 25 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (24 назви). — 100 пр. — [2015-2391 А] 

УДК 577.112.7:616-006.6 

4789. Коцаренко К. В. Вплив деяких ростових факторів і цитокінів на 

експресію гена репаративного ензиму MGMT у соматичних клітинах ссавців in vitro : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.22 "Мо-

лекуляр. генетика" / Коцаренко Катерина Вікторівна ; НАН України, Ін-т молекуляр. 

біології і генетики. — Київ, 2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 

100 пр. — [2015-2969 А] 

УДК 577.218 

4790. Макарчук В. А. Особливості розподілу нейроспецифічних білків 

центральної та периферичної нервової системи при експериментальному хронічному 

панкреатиті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.04 "Біохімія" / Макарчук Вікторія Анатоліївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка, [ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України"]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-2397 А] 

УДК 577.112:612.8]:616.37-002 

4791. Музальов І. І. Особливості формування та реалізації генотоксичних 

ефектів за поєднаної дії екзогенних оксидів азоту і іонізуючої радіації в нормі та при 
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пухлинному рості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

14.01.07 "Онкологія" / Музальов Іван Іванович ; НАН України, Ін-т експерим. 

патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. — Київ, 2015. — 27 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 21—24 (23 назви). — 100 пр. — [2015-3179 А] 

УДК 577.21:612.014.46/.48]:616-006 

4792. Покотило І. В. Молекулярні аспекти участі фосфатидилхолін-гідро-

лізуючих фосфоліпаз С рослин у формуванні вторинних посередників за дії біоре-

гуляторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 02.00.10 

"Біоорганіч. хімія" / Покотило Ігор В'ячеславович ; НАН України, Ін-т біоорганіч. 

хімії та нафтохімії. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., схема. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-2821 А] 

УДК 577.152.3 

4793. Ставнійчук Р. В. Роль 12/15-ліпоксигенази у метаболічних та функціо-

нальних порушеннях за експериментальної діабетичної нейропатії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Ставнійчук 

Роман Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Пеннінгтонів. біомед. 

дослідн. центр ун-ту штату Луїзіани, США]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (33 назви). — 100 пр. — [2015-3587 А] 

УДК 577.15:616.379-008.64 

4794. Сухомлин Т. А. Біохімічні зміни в тканинах легень за умов експери-

ментальної опікової хвороби та їх корекція ліпіном : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Сухомлин Тетяна Ана-

толіївна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, 

[Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Вінниця, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (27 назв). — 100 пр. — [2015-2848 А] 

УДК 577.1:[616.24-001.17-085:615.272 

4795. Федякова О. І. Особливості метаболізму Т-2 токсину, його вплив на 

організм тварин за дії сорбентів та вітамінів А і Е : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Федякова Олеся Ігорівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин, [ДНДКІ вет. препаратів та корм. 

добавок М-ва аграр. політики України]. — Львів, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2015-3740 А] 

УДК 577.117:591.145 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 

4796. Захарова О. М. Моніторинг і ідентифікація збудників бактеріальних 

хвороб ріпаку (Brassica napus L. var. oleifera Metzg.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Захарова Ольга 

Михайлівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, 

[Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 150 пр. — [2015-2946 А] 

УДК 579.64:633.853.49 

4797. Крушельницька О. В. Імунний статус коропових риб та його корекція в 

умовах мікробіологічного забруднення ставів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. 

хвороби та імунологія" / Крушельницька Олена Всеволодівна ; Держ. вет. та 
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фітосанітар. служба України, Держ. наук.-контрол. ін-т біотехнології і штамів 

мікроорганізмів, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-

кого]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 

[2015-2092 А] 

УДК 579.62:639.21.09:597.551.2 

4798. Новицький А. О. Оптимізація мікробіологічного виявлення Helicobacter 

pylori : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 

"Мікробіологія" / Новицький Андрій Олександрович ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — 

Вінниця, 2015. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — 100 пр. — 

[2015-2494 А] 

УДК 579.84:616-078 

4799. Савчук Я. І. Антибіотичні та фітотоксичні властивості мікроміцетів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікро-

біологія" / Савчук Ярослав Ігорович ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології 

ім. Д. К. Заболотного. — Київ, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — 

130 пр. — [2015-3033 А] 

УДК 579.222:577.19 

4800. Шенцова М. О. Гігієнічна оцінка референтних зразків на основі штамів 

біфідобактерій та ентерококів для контролю пробіотичних препаратів : (експерим. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 

"Гігієна та проф. патологія" / Шенцова Марина Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т 

гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України". — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18. — 120 пр. — [2015-2875 А] 

УДК 579.63 

58 Ботаніка 

На ступінь кандидата 

4801. Вайнер А. О. Регуляторні і протекторні ефекти брасиностероїдів та 

проліну за дії на рослини абіотичних стресорів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Вайнер Андрій 

Олександрович ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, [Харків. нац. аграр. 

ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (20 назв). 

— 100 пр. — [2015-2575 А] 

УДК 581.13 

4802. Вантюх І. В. Стан та динаміка ресурсів Arnica montana L. в Українських 

Карпатах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 

"Ботаніка" / Вантюх Ігор Віталійович ; НАН України, Нац. ботан. сад 

ім. М. М. Гришка, [Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2015-3098 А] 

УДК 582.998.16:574.3](292.452) 

4803. Воткальчук К. А. Флора Вигорлат-Гутинського хребта (Українські 

Карпати) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 

"Ботаніка" / Воткальчук Катерина Анатоліївна ; НАН України, Нац. ботан. сад 

ім. М. М. Гришка, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-2914 А] 

УДК 581.9(292.452) 
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4804. Гащишин В. Р. Адаптивні реакції рослин ріпаку (Brassica napus L.) та 

соняшнику (Helianthus annuus L.) за дії важких металів цинку і міді та трептолему : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія 

рослин" / Гащишин Віра Романівна ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2015-2717 А] 

УДК 581.1:[633.853.49+633.854.78 

4805. Двірна Т. С. Адвентивна фракція флори Роменсько-Полтавського геобо-

танічного округу та її інвазійний потенціал : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Двірна Тетяна Сергіївна ; НАН 

України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. — Київ, 2015. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—16. — 100 пр. — [2015-2931 А] 

УДК 581.9(477.53) 

4806. Ємельянова С. М. Вища водна та болотна рослинність долини 

р. Південний Буг : (синтаксономія, антропоген. динаміка, охорона) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Ємельянова 

Світлана Миколаївна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-2603 А] 

УДК 581.5(282.247.318-192.2) 

4807. Жук В. В. Індукція адаптивних реакцій у рослин злаків в умовах посухи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія 

рослин" / Жук Владислав Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (37 назв). — 100 пр. — [2015-3293 А] 

УДК 581.57:631.1 

4808. Звягінцева К. О. Антропогенна трансформація флори м. Харкова : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 

Звягінцева Каріна Олександрівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. 

— Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-2468 А] 

УДК 581.9(477.54) 

4809. Зикова М. О. Дискоміцети Західного Полісся України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.21 "Мікологія" / Зикова Марія 

Олександрівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. — Київ, 2015. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. —  

[2015-3134 А] УДК 582.282(477.8) 

4810. Кирничишин О. Р. Біоекологічні особливості первоцвіту весняного 

(Primula veris L. s. l.) в умовах Західного Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Кирничишин Ольга 

Романівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. 

— Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. —  

[2015-3472 А] 

УДК 581.5:582.689.2](292.485:477.8) 

4811. Старовойтова М. Ю. Вища водна рослинність басейну р. Сули: син-

таксономія, динаміка, охорона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Старовойтова Марина Юріївна ; НАН України, 

Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 

2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (36 назв). — 100 пр. — [2015-2660 А] 

УДК 581.9(282.247.32.04) 
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59 Зоологія 

На ступінь кандидата 

4812. Зубенко О. Г. Ентомофаги попелиць трав'янистої рослинності Централь-

ного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.24 "Ентомологія" / Зубенко Ольга Григорівна ; НАН України, Ін-т 

зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — Київ, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-2743 А] 

УДК 595.752:632.937.1](292.485:477) 

4813. Передерко Л. П. Адаптація страуса африканського (Struthio camelus L.) 

до екологічних чинників за умов інтенсивної системи утримування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Передерко Леся 

Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування, 

[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2015-2329 А] 

УДК 591.524:598.221.1 

4814. Пшиченко В. В. Зміни морфо-функціонального стану шишкоподібної 

залози щурів при різних видах стресу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Пшиченко 

Вікторія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Миколаїв. нац. ун-т 

ім. В. О. Сухомлинського]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-2828 А] 

УДК 591.481.3 

4815. Романь А. М. Представники роду Barbus у фауні України: поширення, 

мінливість, систематика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.10 "Іхтіологія" / Романь Анатолій Михайлович ; НАН України, Ін-т 

гідробіології, [Нац. наук.-природн. музей]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 21—22 (10 назв). — 100 пр. — [2015-3030 А] 

УДК 597.551.2:591](477) 

4816. Шевченко О. С. Видові комплекси панцирних кліщів (Acariformes, 

Oribatida) м. Києва та їх особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Шевченко Олександра Сергіївна ; НАН 

України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-2438 А] 

УДК 595.42:591.5(477-25) 
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6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь доктора 

4817. Карпенко О. В. Наукові засади створення біотехнологій поверхнево-

активних речовин з поліфункціональними властивостями : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Карпенко Олена 

Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Ін-т фіз.-органіч. хімії і вуглехімії 

ім. Л. М. Литвиненка НАН України]. — Київ, 2015. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—41 (70 назв). — 130 пр. — [2015-2955 А] УДК 604.2 

На ступінь кандидата 

4818. Дем'яненко І. В. Технологія виявлення і локалізації біогенних магнітних 

наночастинок та передумови їх утворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Дем'яненко Ірина Воло-

димирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (32 назви). — 150 пр. — [2015-2596 А] 

 УДК 602.4:537.32.05 

4819. Нікітіна О. В. Технологія функціональних інгредієнтів на основі біо-

полімерів культивованих грибів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 03.00.20 "Біотехнологія" / Нікітіна Олександра Валеріївна ; Одес. нац. 

акад. харч. технологій. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(30 назв). — [2015-3184 А] 

 УДК 602.42:577.152.3]:582.28 

4820. Степаненко А. І. Розробка систем молекулярно-генетичних маркерів для 

детекції якісних ознак у пшениці та ячменю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Степаненко Антон Ігорович ; 

НАН України, Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — Київ, 2015. — 26 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 20—23. — 100 пр. — [2015-3045 А] 

 УДК 606:[633.11+633.16 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 

4821. Нефьодова О. О. Морфогенез ефектів ізольованого впливу ацетату 

свинцю та його комбінованої дії з цитратами металів на ембріогенез та розвиток 

серця щурів : (анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Нефьодова Олена Олек-

сандрівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва 

охорони здоров'я України"]. — Тернопіль, 2015. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 27—32 (52 назви). — 100 пр. — [2015-2324 А] 

 УДК 611.12.013:[547.292:546.817-31 

На ступінь кандидата 

4822. Бабич Л. В. Особливості розмірів середньої черепної ямки, задньої 

ніжки внутрішньої капсули й таламуса в здорових юнаків та дівчат Поділля : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 

анатомія" / Бабич Леся Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. 

нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3406 А] 

 УДК 611.715.06-053.6(477.43/.44) 

4823. Гудлетт Т. О. Онтогенетичні перебудови камер серця ембріонів курки в 

систолі та діастолі й плодів людини у термін 9—13 тижнів гестації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, 

ембріологія" / Гудлетт Тетяна Олександрівна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. 

М-ва охорони здоров'я України". — Дніпропетровськ, 2015. — 21 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-2462 А] 

 УДК 611.12.013+591.412:591.3 

4824. Павлів Х. І. Особливості формування та розвитку твердих тканин 

коренів постійних зубів в онтогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Павлів Христина Ігорівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 

2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2811 А] 

 УДК 611.314:575.16 

4825. Семенюк Т. О. Морфологічні особливості клапанів серця в пренаталь-

ному періоді розвитку, дітей віком до 1 року та у людей зрілого віку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, 

цитологія, ембріологія" / Семенюк Тетяна Олексіївна ; Держ. закл. "Дніпропетров. 

мед. акад. М-ва охорони здоров'я України", [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. 

— Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2015-2516 А] 

 УДК 611.12-053.13-053.31-053.88 

4826. Твердохліб Н. О. Морфологічні основи ремоделювання слизової оболон-

ки порожнини рота при обтураційній жовтяниці та за умов коригувальних впливів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 

анатомія" / Твердохліб Наталія Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 

ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — 

Тернопіль, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2542 А] 

 УДК 611.311.018.73:616.36-008.5 

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 

4827. Ковальчук І. І. Важкі метали та ліпіди тканин і продукції бджіл за умов 

традиційного й органічного бджільництва та способи корекції їхніх рівнів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 

тварин" / Ковальчук Ірина Іванівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 

ім. С. З. Ґжицького, [Ін-т біології тварин Нац. акад. аграр. наук України]. — Львів, 

2015. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—38 (80 назв). — 100 пр. 

— [2015-2475 А] 

 УДК 612.397:638.17 

4828. Моренко А. Г. Мозкові процеси під час виконання мануальних рухів у 

осіб із різними характеристиками альфа-ритму : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Моренко 
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Алевтина Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (67 назв). 

— 100 пр. — [2015-2994 А] 

 УДК 612.82:[612.7:611.97 

На ступінь кандидата 

4829. Безпалько Л. Ю. Функціональна активність адипоцитів у нормі та за 

умов гепатоцелюлярних порушень на тлі пренатального стресу різного генезу : 

(експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Безпалько Людмила Юріївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2015. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-2893 А] 

 УДК 612.176 

4830. Боровець О. В. Вплив естрону на зовнішньосекреторну функцію печінки 

щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 

"Фізіологія людини і тварин" / Боровець Оксана Василівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-2572 А] 

 УДК 612.357 

4831. Гуранич Т. В. Вплив дефіциту міді на процеси вільнорадикального 

окиснення білків та ліпідів, стан антиоксидантного захисту, ліпідний статус за умов 

гіпофункції щитоподібної залози, можливості корекції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Гуранич Тетяна 

Валеріївна ; 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. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2015-2929 А] 

 УДК 612.44.014:546.56-022.252 

4832. Іванченко О. З. Випереджаючі зміни Н-рефлексів м'язів гомілки людини 

при довільних рухах контралатеральної нижньої кінцівки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / 

Іванченко Олена Зенонівна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2015-2948 А] 

 УДК 612.766.1:611.98 

4833. Кононенко О. М. Молекулярна адаптація нейротрансмітерних систем 

мозку людини при алкоголізмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Кононенко Ольга Миколаївна ; 

НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2015. — 28 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 21—22. — 100 пр. — [2015-2389 А] 

 УДК 612.82:616.89-008.441.3 

4834. Крячок Т. А. Характер взаємозв'язку між патогенетичними факторами 

синдрому інсулінорезистентності в експериментальній моделі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Крячок 

Тетяна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця, [Держ. 

установа "ННЦ "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска" Нац. акад. мед. наук 

України]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. 

— [2015-2394 А] 

 УДК 612.015.3:616.154-008.811.1 

4835. Пентелейчук Н. П. Структурна організація сухожилкових струн 

передсердно-шлуночкових клапанів серця у плодів, новонароджених і дітей грудного 
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віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 

"Нормал. анатомія" / Пентелейчук Наталія Петрівна ; 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. : табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2015-3696 А] 

 УДК 612.171-053.13-053.31 

4836. Пшик-Тітко І. О. Ентеросаліваторна рециркуляція нітритів — моду-

лятор цілісності епітеліального бар'єра слизової оболонки рота : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / 

Пшик-Тітко Ірена Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького. — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 (27 назв). 

— 100 пр. — [2015-3025 А] 

 УДК 612.313:611.018.73 

4837. Рогоза Л. А. Одержання, пептидний склад і біологічна дія екстрактів 

кріоконсервованих фрагментів серця свиней та поросят : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Рогоза Лілія 

Анатоліївна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. — Харків, 

2015. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—15 (26 назв). — 120 пр. — [2015-3707 А] 

 УДК 612.17.014.43:636.4 

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

613.2 Дієтетика. Гігієна харчування 

На ступінь кандидата 

4838. Луценко О. Г. Гігієнічна оцінка фактичного харчування дітей 

дошкільного віку, які проживають на радіоактивно забруднених та ендемічних на 

йод територіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Луценко Олександр Геннадійович ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва", 

[ДУ "Нац. наук. центр радіац. медицини НАМН України"]. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (24 назви). — 120 пр. — [2015-2628 А] 

 УДК 613.22:614.876 

614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання нещасним випадкам 

На ступінь доктора 

4839. Гринзовський А. М. Санітарне законодавство України: генезис та 

тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Гринзовський Анатолій Михайлович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2015. — 

35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—32. — 100 пр. — [2015-2723 А] 

 УДК 614.2(477)(094) 

4840. Короп О. А. Медико-соціальне обґрунтування системи організації 

позалікарняної хірургічної допомоги в умовах реформування галузі охорони 

здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 

"Соц. медицина" / Короп Олег Андрійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Харків, 2015. — 42 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (71 назва). — 100 пр. — [2015-2244 А] 

 УДК 614.2:616-089 
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4841. Подаваленко А. П. Наукове обґрунтування епідеміологічного нагляду за 

контрольованими крапельними інфекціями у регіонах України з різною екологічною 

ситуацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.02 

"Епідеміологія" / Подаваленко Алла Павлівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН 

України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Київ, 2015. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—41 (65 назв). — 100 пр. — [2015-2820 А] 

 УДК 614.4(477) 

4842. Сенюк О. Ф. Радіобіологічні ефекти в організмі і принципи його захисту 

від негативних наслідків іонізуючого опромінення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Сенюк Ольга Федорівна ; 

Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т 

проблем безпеки атом. електростанцій НАН України]. — Київ, 2015. — 35 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 25—32 (54 назви). — 150 пр. — [2015-2517 А] 

 УДК 614.876 

4843. Сміянов В. А. Медико-соціальне обґрунтування моделі управління 

якістю медичної допомоги на основі внутрішнього аудиту на рівні закладу охорони 

здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 

"Соц. медицина" / Сміянов Владислав Анатолійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України"]. — 

Харків, 2015. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (44 назви). — 100 пр. — 

[2015-2268 А] 

 УДК 614.21:005.336.3 

На ступінь кандидата 

4844. Дубінін Д. П. Локалізація ландшафтних пожеж шляхом створення 

протипожежних бар'єрів вибухом зарядів з суміші вибухонебезпечних газів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. 

безпека" / Дубінін Дмитро Петрович ; Нац. ун-т цивіл. захисту України, [Нац. техн. 

ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  

с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-2733 А] 

 УДК 614.84 

4845. Камінська А. О. Професійна дезадаптація лікарів хірургічного та тера-

певтичного профілю : (клініч. феноменологія, механізми формування, психо-

корекція) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 

"Мед. психологія" / Камінська Анна Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — 

Харків, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-2612 А] 

 УДК 614.253:159.944.4 

4846. Кощинець О. Б. Медико-соціальне обґрунтування моделі запобігання 

прогресуванню первинної глаукоми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Кощинець Олеся Богданівна ; 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. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — [2015-2970 А] 

 УДК 614.2:617.7-007.681-08-084 

4847. Мелещенко Р. Г. Визначення швидкості створення протипожежного 

бар'єра із застосуванням пожежних літаків Ан-32П для локалізації природних 
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пожеж : (на прикладі чагарник.-трав'ян. пожеж) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Мелещенко Руслан 

Геннадійович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. 

захисту України. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2015-3678 А] 

 УДК 614.846.9 

4848. Мигаленко К. І. Особливості розвитку пожеж на торф'яниках та 

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

21.06.02 "Пожеж. безпека" / Мигаленко Костянтин Іванович ; Держ. служба України 

з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, [Нац. ун-т цивіл. 

захисту України]. — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2015-2489 А] 

 УДК 614.841 

4849. Прокіп С. Є. Теоретичні та прикладні засади вдосконалення фармацев-

тичної допомоги паліативним хворим в умовах хоспісу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. 

фармацевт. справи та суд. фармація" / Прокіп Софія Євгенівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2015. —  

24, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—22 (33 назви). — 100 пр. —  

[2015-2506 А] 

 УДК 614.21:615.03]:616-093.75 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

На ступінь доктора 

4850. Бушуєва І. В. Маркетингові, фармакоекономічні і технологічні аспекти 

створення та дослідження лікарських засобів для ветеринарної медицини : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія 

ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Бушуєва Інна Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 50 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 39—45 (51 назва). — 100 пр. — [2015-2373 А] 

 УДК 615.01:636.09 

На ступінь кандидата 

4851. Бігдан О. А. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 

1,2,4-тріазол-3-тіонів, які містять фторфенільні замісники : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та 

фармакогнозія" / Бігдан Олексій Антонович ; М-во охорони здоров'я України, 

Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-2286 А] 

 УДК 615.011:547.79-116 

4852. Девяткіна А. О. Синтез, реакційна здатність та фармакологічна актив-

ність метоксизаміщених орто-хлорбензойних, N-R-антранілових кислот та акри-

дину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 

15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Девяткіна Анна Олександрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2015. — 22 с. : іл., табл., 

схеми. — Бібліогр.: с. 17—20 (27 назв). — 100 пр. — [2015-3441 А] 

 УДК 615.07 
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4853. Коретнік О. І. Застосування реакцій сульфуровмісних сполук з калій 

гідрогенпероксомоносульфатом у фармацевтичному аналізі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та 

фармакогнозія" / Коретнік Оксана Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). 

— 100 пр. — [2015-2765 А] 

 УДК 615.011.07:547.2 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські  

засоби. Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

4854. Ільїна Т. В. Фармакогностичне дослідження рослин родини Rubiaceae та 

перспективи їх використання в медицині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Ільїна 

Тетяна Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 

2015. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—39 (65 назв). — 100 пр. — [2015-2747 А] 

 УДК 615.322.07:582.936.1 

На ступінь кандидата 

4855. Бердей Т. С. Фармакогностичне вивчення рослин роду Чорнобривці з 

метою створення нових лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / 

Бердей Тетяна Степанівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, 

[ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — Харків, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-2367 А] 

 УДК 615.322:582.998.16 

4856. Буркова І. С. Характеристика стану здоров'я донорів на етапах донації 

плазми методом автоматичного плазмаферезу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Буркова 

Ірина Сергіївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т гематології та 

трансфузіології Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-3264 А] 

 УДК 615.382-051-056.2 

4857. Валієв А. Х. Розробка методик кількісного визначення антибіотиків і 

вивчення стабільності їх розчинів, виготовлених в аптеці : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та 

фармакогнозія" / Валієв Абдуджаббор Халкуллойович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2015. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2710 А] 

 УДК 615.33.03 

4858. Волчик Ю. А. Пошук кардіопротективних засобів серед похідних  

4-аміно-1,2,4-триазолу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Волчик Юлія Антонівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Одес. нац. мед. ун-т, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-3104 А] 

 УДК 615.22 

4859. Гончарова А. А. Розробка складу та технології крему для застосування 

при синдромі діабетичної стопи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. 

фармація" / Гончарова Анастасія Андріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). 

— 100 пр. — [2015-2721 А] 

 УДК 615.454.1.014.2 

4860. Горбач О. І. Протипухлинна ефективність вакцинотерапії на основі 

дендритних клітин в комбінації з хіміотерапією в експерименті : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Горбач 

Олександр Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ін-т раку]. — Київ, 

2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2015-3116 А] 

 УДК 615.371:616-006 

4861. Дахим І. С. Фармакогностичний аналіз стокроток багаторічних (Bellis 

perennis L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 

15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Дахим Ірина Степанівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-2525 А] 

 УДК 615.322:582.998 

4862. Зозуляк Н. Б. Вплив кверцетиновмісних сполук на стан печінки та нирок 

при експериментальному цукровому діабеті з ожирінням : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Зозуляк Неля 

Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Держ. ВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Одеса, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-2947 А] 

 УДК 615.27:616.379-008.64 

4863. Зотікова О. А. Фармакогностичне вивчення Petroselinum sativum : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фар-

мацевт. хімія та фармакогнозія" / Зотікова Ольга Анатоліївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2742 А] 

 УДК 615.322.07:582.794.1 

4864. Івахненко О. Л. Розробка складу та технології м'якої лікарської форми з 

катіазином : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 

15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Івахненко 

Олена Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 

2015. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (21 назва). — 100 пр. — [2015-2949 А] 

 УДК 615.454.1.014.2 

4865. Лебідь О. І. Клінічна ефективність комбінованого використання антисеп-

тика та фітозбору при лікуванні захворювань тканин пародонта у підлітків з 

аліментарно-конституційним ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.28 "Клініч. фармакологія" / Лебідь Оксана Іванівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Держ. ВНЗ України "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Одеса, 2015. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — 100 пр. — [2015-2980 А] 

 УДК 615.281+615.322]:616.314.17/.18-053.6-056.257 

4866. Любчак В. В. Оптимізація виробничої діяльності центру служби крові 

для забезпечення якості компонентів та препаратів плазми крові : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія та транс-
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фузіологія" / Любчак Владислав Вікторович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України". — Київ, 2015. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2015-3165 А] 

 УДК 615.38:005.935 

4867. Мельникова Н. В. Розробка складу, технології та дослідження м'яких 

лікарських засобів протимікотичної дії з олією чебрецю : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. 

фармацевт. справи та суд. фармація" / Мельникова Наталія Валентинівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2015-2319 А] 

 УДК 615.282.01:582.929.4-035.85 

4868. Наконечна С. С. Експериментальне вивчення фармакологічних власти-

востей густого екстракту фіалки триколірної : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Наконечна Софія 

Станіславівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, [ДВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Харків, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — Примірник деф.: текст на с. 8, 

13 не надруковано. — 100 пр. — [2015-3536 А] 

 УДК 615.322.015:582.681.26 

4869. Семенченко О. М. Фармакогностичне дослідження трави шавлії кіль-

частої та шавлії відхиленої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Семенченко 

Ольга Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Держ. 

установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України"]. — Запоріжжя, 2015. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 100 пр. — [2015-2344 А] 

 УДК 615.322.07:582.929.4 

4870. Стасів Т. Г. Фармакогностичне дослідження котячої м'яти справжньої : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 

"Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Стасів Тетяна Геннадіївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Івано-Франків. нац. 

мед. ун-т]. — Львів, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (21 назва). — 

100 пр. — [2015-3042 А] 

 УДК 615.322.011 

4871. Терещенко Л. В. Наукове обґрунтування принципів державного регу-

лювання рецептурного та безрецептурного відпуску лікарських засобів в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 

"Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Терещенко Любов 

Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2015-3730 А] 

 УДК 615.11.012:351.77(477) 

4872. Упир Д. В. Фітохімічне вивчення рослин з протимікробною та потен-

ційною протитуберкульозною активністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Упир 

Дмитро Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — 

Харків, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. —  

[2015-3380 А] 

 УДК 615.322:615.281.9]:616-002.5 
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616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 

4873. Гінзбург В. Г. Медико-соціальне обґрунтування інтегрованої системи 

організації перинатальної допомоги в умовах модернізації системи охорони 

здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 

"Соц. медицина" / Гінзбург Валентина Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — 

Харків, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (45 назв). — 100 пр. —  

[2015-2718 А] 

 УДК 616-058:612.6 

4874. Гомон М. Л. Мультимодальна анестезія з використанням регіонарної 

аналгезії в комплексі антиноцицептивної протекції хірургічних втручань : (клініко-

експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Гомон Микола Лонгінович ; 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. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 35—38 (39 назв). — 100 пр. — [2015-3114 А] 

 УДК 616-089.8-089.5 

4875. Гречківська Н. В. Медична допомога працюючому населенню в Україні 

в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Гречківська Наталія Володимирівна ; Держ. 

установа "Ін-т медицини праці НАМН України". — Київ, 2015. — 43 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 35—40. — 100 пр. — [2015-3437 А] 

 УДК 616-057-084(477) 

4876. Кіцера Н. І. Генетичні аспекти виникнення злоякісних пухлин у дітей та 

осіб молодого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

03.00.15 "Генетика" / Кіцера Наталія Іванівна ; 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. 31—36 

(34 назви). — 100 пр. — [2015-2243 А] 

 УДК 616-006.04-02:575.1]-053.2-053.81 

4877. Кучин Ю. Л. Мультимодальне знеболення пацієнтів з поєднаною 

травмою в ранньому посттравматичному періоді, під час операцій та у післяопе-

раційному періоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Кучин Юрій Леонідович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця]. — Харків, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 

(37 назв). — 150 пр. — [2015-3504 А] 

 УДК 616-001-089.5 

4878. Лук'янова Н. Ю. Експериментальне обґрунтування ефективності вико-

ристання феромагнітного нанокомпозиту у подоланні резистентності пухлинних 

клітин до цисплатину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 

[спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Лук'янова Наталія Юріївна ; НАН України, Ін-т 

експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. — Київ, 2015. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—40 (59 назв). — 100 пр. — [2015-2984 А] 

 УДК 616-006.04-08:[615.03:537.622.4 
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На ступінь кандидата 

4879. Антонюк Т. В. Поєднане застосування вакуум-кавітаційної санації в 

комплексному хірургічному лікуванні гнійних ран : (клініч.-експерим. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Антонюк Тетяна Вячеславівна ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. 

ун-т. — Чернівці, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). — 100 пр. —  

[2015-2885 А] 

 УДК 616-089.168-06:616-001.4-002.3]-039.71 

4880. Благуляк Т. В. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи 

комплексної профілактики раку шийки матки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Благуляк Тетяна 

Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Укр. ін-т 

стратег. дослідж. МОЗ України"]. — Харків, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2015-2694 А] 

 УДК 616-058:618.146-006 

4881. Демаш Д. В. Модуляція біологічних ефектів цисплатину постійним 

магнітним полем як складовою протипухлинної наносистеми спрямованого транс-

порту : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Демаш Дмитро Валерійович ; НАН України, Ін-т 

експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. — Київ, 2015. — 

25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (19 назв). — 100 пр. — [2015-2216 А] 

 УДК 616-006.04-092.4:615.28-022.513.2 

4882. Кленов О. О. Ріст пухлин у лабораторних тварин при включенні в раціон 

харчування продуктів із соєвих бобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Кленов Олег Олександрович ; НАН 

України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. — 

Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — [2015-2176 А] 

 УДК 616-006-092.9 

4883. Новіков В. О. Методи та засіб визначення функціонального стану 

організму на основі кластерної структури біорідини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Новіков 

Всеволод Олександрович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — 

Вінниця, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 

110 пр. — [2015-2495 А] УДК 616-076-71 

4884. Оникієнко Ю. Ю. Методи та біотехнічна система оцінювання психо-

фізіологічного стану фахівців екстремальних видів діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і 

системи" / Оникієнко Юрій Юрійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Нац. авіац. ун-т]. — 

Вінниця, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 120 пр. — 

[2015-2497 А] 

 УДК 616-072.8-71 

4885. Сельська З. В. Вітамін D-статус у дітей з алергічними захворюваннями 

та обґрунтування корекції лікувально-реабілітаційних заходів для даної категорії 

хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 

"Педіатрія" / Сельська Зоряна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2015. — 24, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2015-3719 А] 

 УДК 616-022.8-053.2:[615.356:577.161.2 
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4886. Тучкіна М. Ю. Оптимізація діагностики та лікування порушень нервової 

системи у дівчат-підлітків із патологічним перебігом періоду статевого розвитку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. 

хвороби" / Тучкіна Марина Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 

мед. ун-т. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — 

[2015-2858 А] УДК 616-009-07-08-053.66-055.25 

4887. Харківська С. В. Наукове обґрунтування системи профілактики про-

фесійної та виробничо-зумовленої захворюваності працівників марганцеворудної 

промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Харківська Світлана Валеріївна ; Держ. 

установа "Ін-т медицини праці Нац. акад. мед. наук України". — Дніпропетровськ, 

2015. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2015-2550 А] 

 УДК 616.057:622.341 

4888. Чигір І. В. Клініко-діагностичні особливості білково-енергетичної не-

достатності та її корекція у дітей першого року життя із гіпоксично-ішемічним 

ушкодженням центральної нервової системи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Чигір Ірина Вікторівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (28 назв). — 100 пр. — [2015-3389 А] 

 УДК 616-008.83-036-07:616.831-005]-053.3 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

4889. Жовнір В. А. Аутогемотрансфузійні технології в неонатальній кардіо-

хірургії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 

"Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Жовнір Володимир Аполлінарійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[ДУ "Наук.-практ. мед. центр дит. кардіології та кардіохірургії"]. — Київ, 2015. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41 (41 назва). — 100 пр. — [2015-2939 А] 

 УДК 616.12-007.2-053.1-089 

На ступінь кандидата 

4890. Бек Н. С. Вплив метаболічних факторів кардіоваскулярного ризику на 

електричну стабільність міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу та ожиріння: 

діагностичне та прогностичне значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Бек Наталія Сергіївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 

2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 

100 пр. — [2015-2691 А] 

 УДК 616.127-005.8:616.12-008.331.1]-07-08 

4891. Бутинець Ж. С. Зміни функціонального стану ендотелію при хронічній 

серцевій недостатності у осіб похилого віку, хворих на ішемічну хворобу серця, 

шляхи корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.11 "Кардіологія" / Бутинець Жанна Степанівна ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чебо-

тарьова НАМН України"]. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (14 назв). — 150 пр. — [2015-2166 А] 

 УДК 616.12-008.46-005.4-053.9 



   

 
159 

4892. Вовченко М. М. Оптимізація лікування ішемічної хвороби серця у 

поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою у жінок в перименопаузі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Вовченко Марина Миколаївна ; Нац. акад. мед. наук України, Харків. нац. 

мед. ун-т, [ДУ "Нац. ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України"]. — Харків, 2015. 

— 21 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-3266 А] 

 УДК 616.12-005.4:616.34-008.8]-08:618.173 

4893. Земляний Я. В. Удосконалення діагностики, лікування та прогнозування 

перебігу хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду у хворих, 

які перенесли Q-інфаркт міокарда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Земляний Ярослав Вадимович ; М-во 

охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 23 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — 100 пр. — [2015-2608 А] 

 УДК 616.12-008.46:616.127-005.8]-07-08 

4894. Зубко І. М. Особливості ремоделювання сонних артерій у жінок з 

артеріальною гіпертензією, взаємозв'язок з факторами серцево-судинного ризику та 

впливом терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.11 "Кардіологія" / Зубко Ірина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Запоріз. держ. мед ун-т, [ДУ "Укр. держ. НДІ мед.-соц. проблем інвалідності МОЗ 

України"]. — Запоріжжя, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2015-2744 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-085-055.2 

4895. Кавацюк О. О. Аневризма висхідного відділу аорти: вікові особливості, 

критерії прогресування та стратифікація факторів ризику ускладнень : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 

Кавацюк Олег Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Харків, 2015. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-3296 А] 

 УДК 616.13-007.64-092 

4896. Конопляник Л. І. Постінфарктна серцева недостатність у поєднанні з 

неалкогольною жировою хворобою печінки: клінічні особливості та можливості 

корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 

"Кардіологія" / Конопляник Лариса Іванівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 140 пр. — [2015-3487 А] 

 УДК 616.12-008.46:616.36]-036-08 

4897. Кузнєцова О. Є. Вплив негативних факторів довкілля на розвиток та 

перебіг гематологічної патології у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Кузнєцова Олена 

Євгеніївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т гематології та 

трансфузіології Нац. акад. мед. наук України", [Держ. установа "Нац. наук. центр 

радіац. медицини Нац. акад. мед. наук України"]. — Київ, 2015. — 24, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (20 назв). — 100 пр. — [2015-2974 А] 

 УДК 616.155-053.2-036:504 

4898. Кушнір Ю. С. Функціональний стан ендотелію судин, тромбоцитів та 

маркери фіброзу міокарда при хронічній серцевій недостатності зі збереженою 

фракцією викиду у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від маси тіла : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 

"Кардіологія" / Кушнір Юлія Сергіївна ; 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. 13—17 

(23 назви). — 100 пр. — [2015-3316 А] 

 УДК 616.12-008.46-005.4-07-08 

4899. Місюна А. В. Клініко-біохімічні паралелі та показники функціонального 

стану кардіо-респіраторної системи хворих на артеріальну гіпертензію у сполученні 

з хронічним обструктивним захворюванням легень під впливом фізичних чинників у 

процесі відновлювальної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Місюна 

Анна Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-2795 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-06:616.24-002.2]-036-07 

4900. Овська О. Г. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії та кістково-

мінеральних порушень у хворих на хронічну хворобу нирок, що отримують 

програмний гемодіаліз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Овська Олена Геннадіївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3541 А]  

 УДК 616.12-008.331.1+616.71-007]-06:[616.61-036.1:615.38 

4901. Суханов О. О. Діагностика, профілактика і комплексна корекція по-

рушень системи гемостазу у хворих з опіоїдною інтоксикацією : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. 

терапія" / Суханов Олексій Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ 

"Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України", [Одес. нац. мед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3047 А] 

 УДК 616.15-005.1-06:615.015.6.099]-07-084-083.98 

4902. Тесленко Ю. В. Особливості перебігу та патогенетичне обґрунтування 

оптимізації комплексної терапії стабільної стенокардії, поєднаної з остеоартрозом у 

осіб з ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Тесленко Юрій Віталійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т, [ВДНЗУ "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Харків, 

2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2015-2348 А] 

 УДК 616.12-009.72:616.71-002]-056.25-036-092-085 

4903. Шевчук М. І. Значення тривалості комплексу QRS ЕКГ у терапії 

есенціальної артеріальної гіпертензії інгібіторами ангіотензинперетворюючого 

ферменту, бета-адреноблокаторами та їх комбінацією : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Шевчук Марина 

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

ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). 

— 100 пр. — [2015-2359 А] УДК 616.12-008.331.1-085.225 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  

пов'язані з органами дихання 

На ступінь доктора 

4904. Линник М. І. Організація виявлення та лікування хворих на туберкульоз 

легень і заходи щодо їх поліпшення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Линник Микола Іванович ; Нац. акад. мед. 

наук України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології 

ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2015. — 28 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 22—26 (37 назв). — 100 пр. — [2015-3321 А] 

 УДК 616.24-002.5-085 

На ступінь кандидата 

4905. Бєляєва О. І. Оптимізація лікарського забезпечення дітей хворих на 

пневмонію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 

15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Бєляєва Оксана 

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

ім. П. Л. Шупика, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—21 (27 назв). — 120 пр. — [2015-2448 А] 

 УДК 616.24-002-085-053.2 

4906. Григола О. Г. Бронхіальна астма фізичної напруги в школярів : 

(чинники схильності, клініч.-параклініч. особливості перебігу, діагностика, 

обґрунтування лікувал. заходів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Григола Олена Григорівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 2015. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (19 назв). — 100 пр. — [2015-3121 А] 

 УДК 616.248-036-07-08-053.874 

4907. Долінчук Л. В. Роль генетичної схильності та інфекційних агентів у 

розвитку хронічного обструктивного захворювання легень у шахтарів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. 

патологія" / Долінчук Людмила Василівна ; Держ. установа "Ін-т медицини праці 

НАМН України", Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України. — Київ, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-2463 А] 

 УДК 616.24-002-057 

4908. Звегінцева Л. Г. Оптимізація лікування хворих після септопластики на 

тлі наслідків черепно-мозкової травми з використанням фізичних чинників : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, 

фізіотерапія та курортологія" / Звегінцева Лариса Григорівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2015. — 22 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—19 (20 назв). — 100 пр. — [2015-3640 А] 

 УДК 616.212-089.844-036.82:615.83 

4909. Каджоян А. В. Оптимізація консервативного лікування хворих на 

недрібноклітинний рак легені ІІІ—IV стадій шляхом застосування високодозової 

тамоксифенотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Каджоян Артем Валерійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — 

Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. —  

[2015-2308 А] 

 УДК 616.24-006.6-085.322 

4910. Рамзан Н. І. Ефективність лінезоліду в комплексному лікуванні хворих 

на мультирезистентний туберкульоз і туберкульоз із розширеною резистентністю : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 

"Фтизіатрія" / Рамзан Ніна Ігорівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа 
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"Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук 

України". — Київ, 2015. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 100 пр. — 

[2015-2510 А] 

 УДК 616.24-002.5-085:615.281.9 

4911. Регеда М. М. Роль порушень прооксидантно-антиоксидантних процесів 

у патогенезі експериментальної пневмонії та їх корекція корвітином : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 

Регеда Мар'яна Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ ВНЗ "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького]. — Тернопіль, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-2337 А] 

 УДК 616.24-002-092-08:612.015.1 

4912. Сас П. А. Патогенетична роль дисфункції нирок в динаміці гострого 

ураження легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.04 "Патол. фізіологія" / Сас Петро Адамович ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — 

Тернопіль, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 

[2015-3360 А] 

 УДК 616.24-002-06:616.61-002]-092.9 

4913. Слаба О. Р. Особливості перебігу бронхіальної астми у поєднанні з 

ожирінням різного ступеня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Слаба Оксана Романівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3580 А] 

 УДК 616.248-06:613.25 

4914. Чумак Ю. Ю. Оптимізація лікування та медична реабілітація хворих на 

бронхіальну астму, поєднану з хронічним неалкогольним стеатогепатитом : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / 

Чумак Юлія Юріївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України", [Держ. 

закл. "Луган. держ. мед. ун-т" М-ва охорони здоров'я України]. — Київ, 2015. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—15 (26 назв). — 100 пр. — [2015-2555 А] 

 УДК 616.248:616.36-002]-08 

4915. Юревич Н. О. Рання діагностика та удосконалення комплексного 

лікування хворих на цілорічний алергічний риніт з поєднаною сенсибілізацією : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 

"Оториноларингологія" / Юревич Надія Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН 

України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-2878 А] 

 УДК 616.211-002-07-08 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

4916. Боднар Г. Б. Клініко-патогенетичні особливості патології товстої кишки 

в дітей із доліхосигмою: підходи до діагностики та лікування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Боднар Ганна 
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Борисівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Вінниця, 2015. — 33 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 25—29 (37 назв). — 100 пр. — [2015-3611 А] 

 УДК 616.345-092-07-08-053.2 

4917. Бондаренко О. О. Патогенез, клініка, діагностика та лікування хро-

нічного панкреатиту у хворих з ожирінням та інсулінорезистентністю : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 

Бондаренко Ольга Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького]. — Тернопіль, 2015. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—31 

(53 назви). — 100 пр. — [2015-3415 А] 

 УДК 616.37-002-06:616.379-008.64]-092-07-08 

4918. Гамідов А. Н. Клініко-експериментальне обґрунтування хірургічних 

втручань при перитоніті з урахуванням злукоутворення в черевній порожнині : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Гамідов Адалят Насір огли ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти [та ін.]. — Харків, 2015. — 31 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—27 

(26 назв). — 100 пр. — [2015-3429 А] 

 УДК 616.381-002-007.274-07-08 

4919. Гевкалюк Н. О. Імунобіологічні аспекти патогенезу, профілактики та 

лікування уражень слизової оболонки порожнини рота і слинних залоз у дітей при 

грипі та інших респіраторних вірусних інфекціях : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Гевкалюк Наталія 

Олександрівна ; 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. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—32 (27 назв). — 100 пр. — [2015-2126 А] 

 УДК 616.311-092-07-08:616.921.5]-053.2 

4920. Дмитренко М. І. Обґрунтування принципів діагностики і лікування 

пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю зубів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Дмитренко Марина Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. 

України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2015. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 26—32 (60 назв). — 100 пр. — [2015-2934 А] 

 УДК 616.314-007-089.23 

4921. Коломійцев В. І. Мініінвазивна хірургія ускладнених форм гострого 

калькульозного холециститу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Коломійцев Василь Іванович ; Нац. акад. мед. наук 

України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова", [Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — Київ, 2015. — 40 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 28—37 (103 назви). — 100 пр. — [2015-2763 А] 

 УДК 616.366-002-06-089 

4922. Максим'юк В. В. Гострий панкреатит: патогенетичні механізми 

розвитку та нові підходи до діагностики, прогнозування перебігу і лікування : 

(експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Максим'юк Віталій Васильович ; М-во охорони здоров'я 

України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — 

Вінниця, 2015. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—35 (88 назв). — 100 пр. —  

[2015-2986 А] УДК 616.37-002-036-07-08 
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4923. Скрипко В. Д. Комплексне лікування хворих на гостру тонкокишкову 

непрохідність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Скрипко Василь Дмитрович ; М-во охорони здоров'я України, 

Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. 

— Львів, 2015. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34 (32 назви). — 100 пр. —  

[2015-3578 А] 

 УДК 616.341-007.272-08 

На ступінь кандидата 

4924. Беньковська Л. К. Біологічне значення антигенної мімікрії при 

діагностиці гепатиту С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Беньковська Леся Костянтинівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб 

ім. Л. В. Громашевського" НАМН України]. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2692 А] 

 УДК 616.36-002:616.98]-07 

4925. Бойко О. М. Оптимізація діагностики та лікування Helicobacter-не-

гативних гастритів у хворих на артеріальну гіпертензію з хронічною серцевою 

недостатністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Бойко Олексій Миколайович ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2015. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-2700 А] 

 УДК 616.33-002:616.12-008.331.1-008.46]-07-08 

4926. Борченко Н. А. Прогнозування дезінтеграції дентального імплантату у 

хворих з порушеннями структурно-функціонального стану кісткової тканини : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-

матологія" / Борченко Наталя Аркадіївна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. 

акад. мед. наук України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3418 А] 

 УДК 616.314.14-089.843-07 

4927. Васадзе Н. Обґрунтування вибору конструкційних матеріалів при 

консервативному і хірургічному лікуванні переломів нижньої щелепи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

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

ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. 

— [2015-2081 А] 

 УДК 616.314-77:616.716.4-001-089 

4928. Видойник О. Я. Стоматологічний статус дітей, хворих на атопічну 

бронхіальну астму, та методи корекції його порушень : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Видойник Оксана 

Ярославівна ; 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, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2015-3422 А] 

 УДК 616.314-083:616.248]-053.2 

4929. Винниченко О. І. Функціональні зміни у хворих на рак стравоходу та 

кардіоезофагеальної зони після операції Льюїса та Осава-Гарлока : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Винниченко 
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Олександр Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. після-

диплом. освіти, [Сум. держ. ун-т]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 1 10 пр. — [2015-3423 А] 

 УДК 616.329-006-089.844 

4930. Ву В'єт Куонг. Вдосконалення комплексного лікування хворих з 

одонтогенними флегмонами дна порожнини рота : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ву В'єт Куонг ; М-во 

охорони здоров'я України, ВНЗ України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-2583 А] 

 УДК 616.314-002.36 

4931. Гавриш І. М. Роль дисбіозу кишечника в перебігу цирозу печінки: нові 

можливості лікувального впливу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Гавриш Ірина Мирославівна ; Держ. 

закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України" [та ін.]. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — 

[2015-3268 А] 

 УДК 616.34-008.8:616.36-004]-08 

4932. Гаджиева І. М. Ефективність відновлення зубів з використанням 

сендвіч-техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Гаджиева Ірма Михайлівна ; 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, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-3269 А] 

 УДК 616.314-74 

4933. Губанова Д. В. Оптимізація діагностики та лікування зубощелепних 

аномалій, що супроводжуються ретенцією іклів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Губанова Дар'я 

Вадимівна ; 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. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2015-3277 А] 

 УДК 616.314.4-007-07-08 

4934. Гусєв А. В. Резекційні методи хірургічного лікування хронічних абсцесів 

печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 

"Хірургія" / Гусєв Андрій Віталійович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т 

хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова". — Київ, 2015. — 16 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2015-2930 А] 

 УДК 616.36-002.3-089 

4935. Єлінська А. М. NO- та NF-кB-залежні механізми ураження слинних 

залоз щурів за умов експериментального метаболічного синдрому : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 

Єлінська Аліна Миколаївна ; Сум. держ. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. 

мед. стоматол. акад." МОЗ України]. — Суми, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2015-2602 А] 

 УДК 616.316-008:599.323.4 

4936. Заблоцька О. Я. Обґрунтування та аналіз результатів незнімного 

протезування із застосуванням імплантатів при їх негайному навантаженні у 

пацієнтів похилого віку з повною втратою зубів на нижній щелепі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Заблоцька 
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Олена Ярославівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-3130 А] 

 УДК 616.314.22-007.285-089.843-053.9 

4937. Кіцак Я. М. Морфофункціональна характеристика клубово-сліпокишко-

вого сегмента в умовах обтураційного холестазу та його корекції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Кіцак 

Ярослав Миронович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. 

мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3473 А] 

 УДК 616.34-079-06:616.36-008.5]-092.9 

4938. Комнацький Б. Ю. Обґрунтування забезпечення місцевого знеболення 

при амбулаторному лікуванні пацієнтів із стоматологічними захворюваннями, 

поєднаними з цукровим діабетом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Комнацький Богдан Юрійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Вінниц. нац. 

мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 

— 100 пр. — [2015-2478 А] 

 УДК 616.314-002-06:616.379-008.64]-009.614 

4939. Куроєдова К. Л. Оптимізація ортодонтичного лікування дітей в періоді 

змінного прикусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Куроєдова Катерина Леонідівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 120 пр. — [2015-2777 А] 

 УДК 616.314.25/.26-089-053.2 

4940. Лабунець О. В. Клінічне обґрунтування раннього ортопедичного ліку-

вання малих включених дефектів зубних рядів у молодому віці : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Лабунець 

Ольга Василівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України", 

[Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3318 А] 

 УДК 616.314-089.23-053.2 

4941. Ляшенко Л. І. Роль NO-залежних процесів у патогенезі ушкоджень 

пародонта за умов експериментального метаболічного синдрому : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 

Ляшенко Лілія Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Харків, 2015. —  

20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3672 А] 

 УДК 616.314.17-001-008-092.19 

4942. Мельник В. С. Оптимізація комплексного лікування хронічного ката-

рального гінгівіту у дітей 12—15 років з хронічним гіперацидним гастритом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Мельник Володимир Семенович ; М-во охорони здоров'я України, 

Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.", [Держ. ВНЗ "Ужгород. 

нац. ун-т"]. — Полтава, 2015. — 25 с. — Бібліогр.: с. 18—21 (18 назв). — 100 пр. — 

[2015-2248 А] 

 УДК 616.311.2-002:616.33-002]-08-053.6 
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4943. Михальчук Л. М. Застосування альфакальцидолу в комплексній терапії 

вітамін D-дефіцитних станів у хворих на цукровий діабет 2-го типу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / 

Михальчук Лідія Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну 

речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України". — Київ, 2015. — 24, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2015-3335 А] 

 УДК 616.379-008.64-08:615.356 

4944. Морозов О. В. Вплив рівня фізичної активності на перебіг цукрового 

діабету І типу та обґрунтування планування фізичних навантажень у хворих 

дитячого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.14 "Ендокринологія" / Морозов Олександр Володимирович ; Держ. установа 

"Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського Нац. акад. мед. наук 

України", [Держ. установа "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН 

України"]. — Харків, 2015. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:  

с. 19—22 (19 назв). — 120 пр. — [2015-2995 А] 

 УДК 616.379-008.64-053.2:613.71/.74 

4945. Непряхіна О. В. Профілактика ускладнень при комплексному відбі-

люванні зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Непряхіна Оксана Валентинівна ; Держ. установа "Ін-т 

стоматології Нац. акад. мед. наук України". — Одеса, 2015. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-2804 А] 

 УДК 616.314-089.81 

4946. Октисюк Ю. В. Клініко-лабораторне обґрунтування методів профілак-

тики карієсу зубів у дітей, що проживають в різних клімато-географічних зонах 

Івано-Франківської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Октисюк Юрій Вікторович ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-3543 А] 

 УДК 616.314-084-053.2(477.86) 

4947. Олійник А. Г. Клінічно-інструментальне і рентгенологічне дослідження 

периімплантатного довкілля та оптимізація його стану комплексними профілак-

тично-лікувальними заходами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Олійник Андрій Григорович ; М-во охорони 

здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2015-3544 А] 

 УДК 616.314-089.843-072-073.7 

4948. Паласюк Б. О. Залежність стану пародонта від психофізіологічних 

особливостей дітей шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Паласюк Богдан Олегович ; 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, 2015. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2413 А] 

 УДК 616.314.1-02:612.821.8]-053.2 

4949. Палій А. В. Особливості відновлення кровопостачання після пластики 

дефектів щелепних кісток при використанні різних кісткових замінників : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
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Палій Андрій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2015-2813 А] 

 УДК 616.314-089.23-77-036.82 

4950. Парцхаладзе В. І. Кардіоваскулярний ризик за цукрового діабету 2 типу 

на тлі нормальної маси тіла та оптимізація шляхів його зниження : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / 

Парцхаладзе Василь Іраклієвич ; Держ. установа "Ін-т проблем ендокрин. патології 

ім. В. Я. Данилевського Нац. акад. мед. наук України", [Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти МОЗ України]. — Харків, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3011 А] 

 УДК 616.379-008.64-08 

4951. Перерва Л. О. Діагностика та хірургічне лікування ускладнених псевдо-

кіст підшлункової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Перерва Людмила Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, ДУ " Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова". — Київ, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-3191 А] 

 УДК 616.37-006.3-07-089 

4952. Рябошапка А. М. Особливості перебігу та лікування плоскоклітинного 

раку ротової порожнини і ротоглотки, асоційованого з вірусом папіломи людини : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 

"Онкологія" / Рябошапка Андрій Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти 

МОЗ України"]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). 

— 100 пр. — [2015-2340 А] 

 УДК 616.31+616.321]-006.6-022.6-036-085 

4953. Суржанський К. С. Клініко-технологічне обґрунтування застосування 

дентальних імплантатів нової конструкції з Т-подібною різьбою : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Суржанський Костянтин Станіславович ; 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. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—15 (21 назва). — 100 пр. — 

[2015-2154 А] УДК 616.314-089.843 

4954. Сухіна І. С. Клініко-лабораторне обґрунтування профілактики мукозиту 

порожнини рота у хворих на рак молочної залози : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Сухіна Ірина Сергіївна ; 

М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 13—17 (34 назви). — 100 пр. — [2015-3372 А] 

 УДК 616.311-084:618.19-006.6 

4955. Форманчук А. М. Профілактика гнійно-запальних ускладнень та 

лікування післяопераційних лапаротомних ран черевної стінки : (клініко-

експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Форманчук Андрій Миколайович ; М-во охорони 

здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2549 А] 

 УДК 616.381-089.168-085 

4956. Цибульська В. А. Клініко-лабораторне обґрунтування профілактики 

вторинного карієсу при різному ступені ураження зубів : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Цибульська Вікторія 

Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України", 

[Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-3062 А] 

 УДК 616.314-002-008.8 

4957. Цісельська О. Ю. Обґрунтування ролі стоматогенної ендотоксинемії в 

патогенезі і профілактиці діабетичної ретинопатії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Цісельська Ольга 

Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Держ. установа "Ін-т 

стоматології НАМН України"]. — Одеса, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-3387 А] 

 УДК 616.314-008.85:616.379-008.64 

4958. Шпак С. В. Клініко-лабораторне обґрунтування комплексної профілак-

тики основних стоматологічних захворювань у сліпих дітей : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Шпак 

Сергій Васильович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України". 

— Одеса, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — 

[2015-2198 А] 

 УДК 616.34-084-053.2-056.262 

4959. Шуригін О. Ю. Лікувально-діагностична тактика у постраждалих з 

відкритими пошкодженнями печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шуригін Олександр Юрійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Держ. закл. 

"Укр. наук.-практ. центр екстрен. мед. допомоги та медицини катастроф М-ва 

охорони здоров'я України"]. — Вінниця, 2015. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2015-2876 А] 

 УДК 616.36-001-07-08 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь доктора 

4960. П'ятницький Ю. С. Клініко-патогенетичне обґрунтування толеративної 

терапії методом ентерального застосування кріоксенодерми при алергічних 

дерматитах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / П'ятницький Юрій Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — 

Тернопіль, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (32 назви). — 100 пр. — 

[2015-2509 А] УДК 616.5-002-085:615.36 

На ступінь кандидата 

4961. Кукушкіна М. М. Лімфаденектомія сторожових лімфатичних вузлів в 

комбінованому лікуванні хворих на меланому шкіри кінцівок та тулуба : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / 

Кукушкіна Марія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку. — 

Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 

100 пр. — [2015-2624 А] 

 УДК 616.5-006.81-08:616.428-089.853 

4962. Тіткова О. В. Особливості профілактики і лікування атопічного 

дерматиту у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
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наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Тіткова Олена Василівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-2853 А] 

 УДК 616.5-053.2-056.7-084 

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової  

та статевої систем. Урологія 

На ступінь доктора 

4963. Байбаков В. М. Хірургічна корекція порушень дренажних систем яєчка 

у дітей : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Байбаков Володимир Михайлович ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Дніпропетров. 

мед. ін-т традиц. і нетрадиц. медицини]. — Вінниця, 2015. — 32 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 25—27 (27 назв). — 100 пр. — [2015-3606 А] 

 УДК 616.681-089.48-053.2 

4964. Гайсенюк Ф. З. Стан імунної системи у хворих на пієлонефрит та 

доцільність використання імунокорекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Гайсенюк Федір 

Зіновійович ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова 

Нац. акад. мед. наук України", [ДУ "Ін-т нефрології Нац. акад. мед. наук України"]. 

— Харків, 2015. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—31 (33 назви). — 120 пр. —  

[2015-2916 А] 

 УДК 616.61-002.3-08:615.37 

На ступінь кандидата 

4965. Алексєєва В. В. Вплив кверцетину на прогресування хронічної хвороби 

нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.37 

"Нефрологія" / Алексєєва Вікторія В'ячеславівна ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т нефрології НАМН України". — Київ, 2015. — 21 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2015-2682 А] 

 УДК 616.61-002-085 

4966. Бахчієв Р. В. Молекулярно-генетична діагностика доклінічних стадій 

раку передміхурової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Бахчієв Рубен Володимирович ; Держ. установа 

"Ін-т урології НАМН України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2015. 

— 30 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—24 (9 назв). — 100 пр. — [2015-2690 А] 

 УДК 616.65-006-07 

4967. Богацький С. В. Динаміка андрологічної семіотики в оцінці клінічного 

перебігу первинного гіпогонадизму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Богацький Сергій Володимирович ; Держ. 

установа "Ін-т урології НАМН України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — 

Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. —  

[2015-2696 А] 

 УДК 616.697-036-07 

4968. Борисов К. О. Клінічний перебіг синдрому нижніх сечових шляхів в 

залежності від стану детрузора у хворих на інфравезикальну обструкцію : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Борисов 
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Костянтин Олександрович ; Держ. установа "Ін-т урології НАМН України", 

[Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2015. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2015-2704 А] 

 УДК 616.62-008.22-08 

4969. Конопліцька А. П. Значення маркерів пошкодження клітинних мембран 

нефротелію в диференційній діагностиці захворювань нирок з синдромом гематурії у 

дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 

"Педіатрія" / Конопліцька Анастасія Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2015-3486 А] 

 УДК 616.61:616.634.15]-053.2 

4970. Лиходід О. М. Патофізіологічне обґрунтування шляхів удосконалення 

діагностики пієлонефритів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Лиходід Олександр Миколайович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДП "Укр. НДІ медицини трансп. 

МОЗ України"]. — Харків, 2015. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 12—14 (18 назв). — 100 пр. — [2015-3669 А] 

 УДК 616.61-002.3-07 

4971. Романенко О. А. Предиктори та профілактика рецидивуючого перебігу 

пієлонефриту у жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.37 "Нефрологія" / Романенко Оксана Антонівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, ДУ "Ін-т нефрології НАМН України". — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — [2015-3029 А] 

 УДК 616.61-002.3-084-055.2 

616.7 Патологія органів руху, пересування.  

Скелетна та рухова системи 

На ступінь доктора 

4972. Нестерчук Н. Є. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації дітей 

з вродженою клишоногістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. 

виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Нестерчук Наталія 

Євгенівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. 

Степана Дем'янчука]. — Львів, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 

(33 назви). — 100 пр. — [2015-3344 А] 

 УДК 616.718-007.2-036.82-053.2 

4973. Педаченко Ю. Є. Хірургічне лікування нейрокомпресійних синдромів 

при стенозі хребтового каналу на поперековому рівні у хворих різних вікових груп : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 

"Нейрохірургія" / Педаченко Юрій Євгенович ; Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та 

трансплантології ім. О. О. Шалімова Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Київ, 2015. — 37 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (39 назв). — 150 пр. — [2015-2415 А] 

 УДК 616.721:616.833.5-001.35-089 

На ступінь кандидата 

4974. Маколінець К. В. Обґрунтування діагностики та консервативного 

лікування хворих на ранніх стадіях гонартрозу : (експерим.-клініч. дослідж.) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія 
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та ортопедія" / Маколінець Кирило Васильович ; 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. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — 

120 пр. — [2015-3326 А] 

 УДК 616.728.3-002-07-08-092 

4975. Мельник І. В. Диференційований підхід до остеосинтезу та відновного 

лікування переломів латерального виростка великогомілкової кістки : (експерим.-

клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Мельник Іван Володимирович ; Держ. 

установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 

2015. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2015-3175 А] 

 УДК 616.718.5-001.5-08 

4976. Мерлєв Д. І. Роль морфо-функціональних змін нирок в патогенезі ранніх 

проявів краніоскелетної травми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Мерлєв Дмитро Іванович ; Сум. держ.  

ун-т, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — 

Суми, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-3525 А] 

 УДК 616.711-001.3-06:616.61-091.8]-092 

4977. Новакович К. С. Повторні оперативні втручання при дискогенній 

патології поперекового відділу хребта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Новакович Катерина Степанівна ; Нац. 

акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН 

України". — Київ, 2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 130 пр. — 

[2015-2998 А] 

 УДК 616.711-089 

4978. Огієнко М. М. Морфологія репаративної регенерації довгої кістки 

скелета під впливом загальної дегідратації організму у віковому аспекті : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Огієнко Максим Миколайович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-2400 А] 

 УДК 616.718.4-001-036:616.395 

4979. Сікало Ю. К. Рівні мелатоніну та ФНП-α у хворих на ревматоїдний 

артрит: зв'язок з клініко-функціональним станом та ефективністю лікування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 

"Ревматологія" / Сікало Юлія Костянтинівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Київ, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 130 пр. — [2015-3365 А] 

 УДК 616.72-002.77:616-008.811]-08 

4980. Шайда Е. В. Комбіноване лікування прогностично несприятливих форм 

злоякісних новоутворень м'яких тканин у дітей з підтримкою кровотворення 

аутологічними стовбуровими клітинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Шайда Елен Вікторівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3068 А] 

 УДК 616.74-006-08-053.2 
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616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь доктора 

4981. Мар'єнко Л. Б. Патоморфоз симптоматичної епілепсії : (порівнял. 

катамнест. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.15 "Нерв. хвороби" / Мар'єнко Лідія Борисівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 (51 назва). 

— 100 пр. — [2015-2317 А] УДК 616.853-036 

На ступінь кандидата 

4982. Базунов М. В. Пухлини області ІІІ шлуночка: результати хірургічного 

лікування та прогнозування наслідків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Базунов Максим Володимирович ; Нац. 

акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН 

України". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 

130 пр. — [2015-2889 А] 

 УДК 616.831.4-006-089 

4983. Бельська І. В. Біль нижнього відділу спини в жінок фертильного віку з 

хронічним аднекситом: клініко-патогенетична характеристика : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Бельська 

Ірина Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2015-3246 А] 

 УДК 616.833.5:617.546]-036-055.2 

4984. Гацький О. О. Комбінована пластика периферичних нервів при їх 

великих дефектах : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Гацький Олександр Олек-

сандрович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. 

А. П. Ромоданова НАМН України". — Київ, 2015. — 23 с. : табл. — Бібліогр.:  

с. 17—19 (12 назв). — 1 30 пр. — [2015-2295 А] 

 УДК 616.833-007-089.844 

4985. Куглер С. Є. Комплексна оцінка ефективності інтенсивної терапії в 

гострому періоді ішемічного інсульту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Куглер Сергій 

Євгенович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 

[Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-3496 А] 

 УДК 616.831-005.1-005.4]-085 

4986. Латоха І. О. Ефективність надання медичної допомоги хворим з гостри-

ми порушеннями мозкового кровообігу, які не були госпіталізовані до профільного 

стаціонару : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.38 

"Заг. практика — сімейна медицина" ; 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Латоха Ілля 

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

ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 

100 пр. — [2015-2236 А] 

 УДК 616.831-005-083.98 

4987. Марабян Р. В. Оптимізація діагностики нутритивної недостатності в 

дітей раннього віку з паралітичними синдромами : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Марабян Роман Володи-

мирович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Харків. нац. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2015. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (18 назв). — 100 пр. — [2015-3168 А] 

 УДК 616.8-009.11-056.25-07-053.4 

4988. Маринич Л. І. Церебропротекторні властивості нових похідних 6-за-

міщених 3R-2H-[1,2,4]триазино[2,3-С]хіназолін-2-онів : (експерим. дослідж.) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фарма-

кологія" / Маринич Любов Іванівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа 

"Ін-т фармакології та токсикології НАМН України", [Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (12 назв). — 120 пр. — [2015-2141 А] 

 УДК 616.831:547.856 

4989. Мсаллам М. А. Дж. Застосування мезенхімальних клітин кісткового 

мозку при експериментальному паркінсоноподібному синдромі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Мохаммад 

Ахмад Дж. Мсаллам ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. 

А. П. Ромоданова НАМН України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 

2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 130 пр. — [2015-2322 А] 

 УДК 616.859-089.843:611.013.395.018.46 

4990. Оленич В. Б. Особливості імунореактивності дітей різного віку з 

синдромом вегетативної дисфункції, народжених достроково з перинатальним 

ураженням ЦНС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Оленич Віра Бейбалаївна ; Держ. установа  

"Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук України", 

[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2015-3002 А] 

 УДК 616.831-053.31 

4991. Свиридюк О. Є. Ендоваскулярне лікування хворих з артеріовенозними 

мальформаціями області центральних звивин головного мозку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Свиридюк 

Олег Євгенович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. 

А. П. Ромоданова НАМН України", [ДУ "Наук.-практ. центр ендоваскуляр. 

нейрорентгенохірургії НАМН України"]. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 130 пр. — [2015-3361 А] 

 УДК 616.831-007-089 

4992. Сепіханова М. М. Перебіг, діагностика та лікування розсіяного склерозу 

у хворих різних вікових груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Сепіханова Марина Мурадісівна ; 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. — Бібліогр.: с. 15—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-3199 А] 

 УДК 616.83-004-036-07-08 

4993. Яворський О. А. Діагностика та хірургічне лікування гліальних пухлин 

півкуль великого мозку в осіб похилого та старечого віку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Яворський 

Олександр Анатолійович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії 
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ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 130 пр. — [2015-3397 А] 

 УДК 616.831-006-07-08-053.9 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія.  

Хворобливі психічні стани 

На ступінь кандидата 

4994. Бібик І. Г. Медико-соціальне обґрунтування удосконалення системи 

надання психіатричної допомоги населенню в умовах сімейної медицини : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / 

Бібик Інесса Геннадіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти 

МОЗ України"]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 

100 пр. — [2015-3092 А] 

 УДК 616.89-008-058 

4995. Вербовий П. П. Порушення життєдіяльності сім'ї при безплідді у 

чоловіка : (клініч. прояви, механізми формування, психокорекція) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / 

Вербовий Павло Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти. — Харків, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-2712 А] 

 УДК 616.89-008.444.1:616.697]-08 

4996. Онищенко І. В. Клініко-психологічні особливості хворих на псоріаз та їх 

психокорекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

19.00.04 "Мед. психологія" / Онищенко Інга Володимирівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Харків, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — Примірник деф.: с. 3—4, 

17—18 надруковано двічі. — 100 пр. — [2015-2807 А] 

 УДК 616.89-008:616.517 

4997. Сеньківська Л. І. Клінічне значення психоемоційних розладів та їх 

корекція при синдромі жорстокого поводження з дітьми : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Сеньківська Людмила 

Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2015. —  

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. —  

[2015-2839 А] 

 УДК 616.89-008-08:343.62]-053.2 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 

4998. Пітик О. І. Ендоваскулярні втручання в комплексному лікуванні 

критичної ішемії нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Пітик Олександр Іванович ; Нац. акад. мед. наук 

України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова", [ДУ "Ін-т 

заг. та невідклад. хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України"]. — Київ, 2015. — 36 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (44 назви). — 100 пр. — [2015-3192 А] 

 УДК 617.58-005.4-089.819 
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4999. Сабадош Р. В. Діагностика та комплексне хірургічне лікування варикоз-

ної хвороби нижніх кінцівок і її ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Сабадош Ростислав Васильович ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України", [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 

2015. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—34 (37 назв). — 100 пр. — [2015-3565 А] 

 УДК 617.58:616.14-007.64]-07-08 

На ступінь кандидата 

5000. Кісіль П. В. Оптимізація тактики хірургічного лікування гнійно-некро-

тичних уражень у хворих на синдром діабетичної стопи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кісіль Павло Васи-

льович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 100 пр. — [2015-3652 А] 

 УДК 617.586-002.4:616.379-008.64]-089 

5001. Люткевич М. І. Хірургічна профілактика та лікування підвивиху та 

вивиху стегна в дітей, хворих на дитячий церебральний параліч : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 

ортопедія" / Люткевич Микола Іванович ; 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. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

130 пр. — [2015-2629 А] 

 УДК 617.582-001.6-08:616.831-009.11]-053.2 

5002. Майчук В. О. Обґрунтування диференційованого підходу до первинної 

профілактики спінальних дизрафій у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Майчук Владислава Олегівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2015. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2630 А] 

 УДК 617.546-007.254-007.43-084-053.2 

5003. Огородник Я. П. Хірургічне лікування складних дефектів обличчя з 

використанням преламінованих комплексів тканин : (клініко-експерим. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Огородник Ярослав Петрович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т хірургії 

та трансплантології ім. О. О. Шалімова". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — [2015-3185 А] 

 УДК 617.52-001-007.2-089.844 

5004. Осадчий Д. М. Оптимізація мініінвазивного хірургічного лікування 

хворих з післяопераційними вентральними грижами : (експерим.-клініч. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Осадчий Дмитро Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. 

мед. ун-т, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Чернівці, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-2809 А] УДК 617.55-007.43-08 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь кандидата 

5005. Конах В. М. Особливості офтальмологічної діагностики та лікування 

ураження органу зору у хворих з пухлинами мосто-мозочкового кута : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / 

Конах Віта Миколаївна ; 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. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2015-3149 А] 

 УДК 617.7:616.831-006]-071 

5006. Махер А. Ефективність модифікованого способу лікування хворих на 

діабетичний набряк макули з інтраретинальними кістами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Махер Альзін ; 

Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН 

України". — Одеса, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 

100 пр. — [2015-3172 А] 

 УДК 617.736-006.3-08 

5007. Мбаркі М. Ефективність нового методу лікування тяжких опіків ока : 

(експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Мбаркі Моез ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб 

і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України". — Одеса, 2015. — 17 с. — 

Бібліогр.: с. 12—14 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2632 А] 

 УДК 617.7-001.17-08 

5008. Назарчук Г. Г. Розробка та застосування шовних матеріалів з 

антимікробними властивостями в офтальмології : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Назарчук Галина 

Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 

[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—21. — 130 пр. — [2015-2801 А] 

 УДК 617.7:615.468.6 

5009. Новицький М. І. Ефективність дозованої ендотрабекулоектомії при 

відкритокутовій глаукомі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Новицький Маркіян Ігорович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 120 пр. — [2015-2187 А] 

 УДК 617.7-007.681 

5010. Петрушенко Д. О. Експериментально-клінічне обґрунтування детокси-

кації ретробульбарної клітковини в комплексному лікуванні алкогольної токсичної 

нейроретинопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.18 "Офтальмологія" / Петрушенко Дар'я Олексіївна ; Держ. установа "Ін-т 

очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України", [Харків. мед. 

акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.:  

с. 13—17 (25 назв). — 100 пр. — [2015-2644 А] 

 УДК 617.735-002:613.81]-092 

5011. Пількевич Т. С. Експериментально-клінічне обґрунтування застосуван-

ня рекомбінантного еритропоетину в лікуванні діабетичної ретинопатії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / 

Пількевич Тетяна Сергіївна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії 

ім. В. П. Філатова НАМН України". — Одеса, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 12—14 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-2646 А] 

 УДК 617.735-002-085-092 
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618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 

5012. Анчева І. А. Дисфункція плаценти при анемії вагітних: діагностика, 

ведення вагітності і профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Анчева Ірина Анатоліївна ;  

М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2015. — 32 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (26 назв). — 100 пр. — [2015-2886 А] 

 УДК 618.36-005.4-07-08 

5013. Артьоменко В. В. Фетальна патологія: прогнозування, діагностика і 

медикаментозна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Артьоменко Володимир Вікторович ; 

М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2015. — 35 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 28—31 (31 назва). — 150 пр. — [2015-2686 А] 

 УДК 618.33-07-085 

5014. Коньков Д. Г. Патогенез та профілактика перинатальних втрат, що 

обумовлені ендотеліальною дисфункцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Коньков Дмитро 

Геннадійович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова. — Вінниця, 2015. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (34 назви). — 

100 пр. — [2015-2479 А] 

 УДК 618.39-021.3 

5015. Крижанівська А. Є. Місцево-поширений рак шийки матки: тактика 

лікування і прогноз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.07 "Онкологія" / Крижанівська Анна Євстахіївна ; НАН України, Ін-т експе-

рим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, [Івано-Франків. нац. 

мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2015. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—41 

(32 назви). — 100 пр. — [2015-2622 А] УДК 618.146-006.6-08 

5016. Трохимович О. В. Ранні втрати вагітності: патогенетичні аспекти, 

діагностичні та лікувальні заходи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Трохимович Ольга Віталіївна ; 

Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук 

України". — Київ, 2015. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (39 назв). — 

100 пр. — [2015-2856 А] УДК 618.39-07-08 

На ступінь кандидата 

5017. Аль Суліман Х. М. Об'єктивні критерії оцінки перебігу післяпологового 

періоду та вибір тактики його ведення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Аль Суліман Хазем 

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

ім. П. Л. Шупика, [ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України"]. — 

Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2015-3083 А] 

 УДК 618.6-07-08 

5018. Байло Н. В. Функціональні порушення в системі мати-плацента-плід і 

шляхи їх корекції при кандидозному вульвовагініті : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Байло Надія 

Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2015-2365 А] 

 УДК 618.36-008:616.15/.16-002.828]-08 
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5019. Бенюк С. В. Особливості перебігу вагітності, пологів та стан плода у 

вагітних з холестатичним гепатозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Бенюк Світлана Василівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2015. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2121 А] 

 УДК 618.3+618.5]-036.1:616.36-008.8 

5020. Васильченко Л. А. Обґрунтування принципів профілактики яєчникової 

дисфункції у жінок з лейоміомою матки великих розмірів після емболізації маткових 

артерій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Васильченко Лілія Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т 

педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-2711 А] 

 УДК 618.11-006:618.14-005]-084 

5021. Гуменна К. Ю. Оптимізація діагностики, лікування та профілактики 

сальпінгоофоритів у дівчат пубертатного періоду : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Гуменна 

Катерина Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. 

мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Держ. ВНЗ "Буковин. держ. мед. 

ун-т МОЗ України"]. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-3439 А] 

 УДК 618.11/.16-002-07-08-055.25 

5022. Жиляєв М. М. Причини і механізми передчасного розриву плодових 

оболонок, прогнозування та профілактика передчасних пологів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-

кологія" / Жиляєв Микола Миколайович ; 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 (14 назв). — 100 пр. — 

[2015-3292 А] 

 УДК 618.34-084 

5023. Кливак В. В. Особливості перебігу вагітності та стану плода у жінок з 

різними типами герпетичної інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Кливак Віталій Васильо-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — 

Вінниця, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-2758 А] 

 УДК 618.232-06:616.523 

5024. Клименко Е. С. Клініко-морфологічні критерії прогнозу перебігу 

граничних пухлин яєчника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Клименко Елліна Сергіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т 

МОЗ України"]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). 

— 100 пр. — [2015-3474 А] 

 УДК 618.11-006-08 

5025. Колесніченко І. С. Удосконалення методів лікування лейоміоми матки у 

жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Колесніченко Іванна Сергіївна ; 

Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. мед. наук 

України". — Київ, 2015. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — 

[2015-1972 А] УДК 618.14-006.03-08 
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5026. Коростіль М. О. Прогнозування та профілактика затримки розвитку 

(СЗРП) у дітей, народжених з малою та дуже малою масою тіла : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Коростіль Марія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  

с. 20—21 (11 назв). — [2015-2766 А] 

 УДК 618.33-037-084 

5027. Курташ Н. Я. Оцінка та корекція порушень фетоплацентарного комп-

лексу у вагітних з HBV-інфекцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Курташ Наталія Яро-

славівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 

[ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-2779 А] 

 УДК 618.36-07:616.36-002-022.6 

5028. Петрова Г. А. Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень 

у жінок, оперованих на щитовидній залозі під час вагітності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-

кологія" / Петрова Галина Андріївна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології 

Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2015. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-2816 А] 

 УДК 618.3-06:616.441-006.5]-084 

5029. Прощенко О. М. Прогнозування невиношування вагітності на основі 

оцінки генетичних та гемостазіологічних предикторів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 

Прощенко Ольга Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 

100 пр. — [2015-2508 А] УДК 618.3-056.7-07 

5030. Салламі Мохамед Амін. Профілактика та лікування перинатальних 

ускладнень у багатонароджуючих жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Салламі Мохамед 

Амін ; 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. — [2015-2105 А] 

 УДК 618.5-06-084-085 

5031. Саченко О. Г. Диференційований підхід до корекції вегетативних і 

психосоматичних порушень у жінок з клімактеричним синдромом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-

кологія" / Саченко Ольга Георгіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2015-2834 А] 

 УДК 618.173-06:616.89-008]-02 

5032. Сокол М. П. Оптимізація методики відновлення репродуктивної функції 

у пацієнток із синдромом полікістозних яєчників та трубно-перитонеальним 

безпліддям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Сокол Марія Петрівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. мед. 

акад. післядиплом. освіти]. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-2657 А] 

 УДК 618.11-006-06:618.177]-089.8 
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5033. Ткаля Ю. Г. Патогенетичне обґрунтування гормональної терапії злоякіс-

них пухлин яєчника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Ткаля Юлія Георгіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. ін-т раку. — Київ, 2015. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 

(20 назв). — 100 пр. — [2015-3054 А] 

 УДК 618.11-006:615.357]-07-08 

5034. Усачова С. П. Порушення репродуктивної і менструальної функції у 

жінок з доброякісними захворюваннями молочних залоз: діагностика і тактика 

лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Усачова Світлана Петрівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2015. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2015-2668 А] 

 УДК 618.19-006:618.176]-07-08 

5035. Фурман О. В. Діагностика та корекція недостатності лютеїнової фази у 

жінок із синдромом полікістозних яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Фурман Оксана Во-

лодимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-3223 А] 

 УДК 618.11-006-07-08 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового  

значення. Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь доктора 

5036. Вороняк Т. І. Розроблення методології діагностування деформованого 

стану конструкційних матеріалів із використанням оптико-цифрової інтерферо-

метрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.10 

"Діагностика матеріалів і конструкцій" / Вороняк Тарас Іванович ; НАН України, 

Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—39 

(45 назв). — 100 пр. — [2015-2715 А] УДК 620.179.1 

5037. Козлов Л. Г. Наукові основи розробки систем гідроприводів маніпуля-

торів з адаптивними регуляторами на основі нейромереж для мобільних робочих 

машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.02 

"Машинознавство" / Козлов Леонід Геннадійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—38 (40 назв). — 100 пр. 

— [2015-2762 А] 

 УДК 62-83-503.57 

5038. Сиротюк А. М. Методи оцінювання опору руйнуванню та міцності 

трубопроводів за дії корозійних і наводнювальних середовищ : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 

твердого тіла" / Сиротюк Андрій Михайлович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т 

ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (46 назв). 

— 100 пр. — [2015-3575 А] УДК 620.191.33 

На ступінь кандидата 

5039. Гладьо С. В. Оцінка впливу дорнування отворів на довговічність еле-

ментів крила транспортного літака : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : спец. 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Гладьо Сергій 

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

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2015-2298 А] 

 УДК 620.16:[62-47:629.7.025.1 

5040. Дейнека А. В. Конструкційна міцність багатошарових елементів машин з 

дефектами структури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Дейнека Андрій Віталійович ; Сум. 

держ. ун-т. — Суми, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-3442 А] 

 УДК 620.175 

5041. Жданов О. О. Закономірності впливу передрекристалізаційної термічної 

обробки на фізико-механічні властивості деформованих сталей : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 

Жданов Олександр Олександрович ; Херсон. держ. мор. акад., [Нац. ун-т корабле-

будування ім. адмірала Макарова]. — Херсон, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—22 (30 назв). — 120 пр. — [2015-2304 А] 

 УДК 620.172.21:669.14-15 

5042. Костюков І. О. Метод контролю ефективної магнітної проникності 

феромагнітного спірального дроту броні силових кабелів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та 

визначення складу речовин" / Костюков Іван Олександрович ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-2768 А] 

 УДК 620.179.14 

5043. Мельник О. Л. Розробка електропровідних композиційних матеріалів з 

вуглецевими наповнювачами різної дисперсності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Мельник Олександр 

Леонідович ; Луц. нац. техн. ун-т, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Луцьк, 2015. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3524 А] 

 УДК 620.168 

5044. Шуляр Б. Р. Оцінка конструктивної в'язкості матеріалів і зварних 

з'єднань газонафтопроводів на пізній стадії експлуатації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Шуляр Богдан 

Романович ; Луц. нац. техн. ун-т, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — 

Луцьк, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. —  

[2015-3755 А] 

 УДК 620.178:621.643.2-034.14 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка.  

Електротехніка. Машинобудування загалом 

621.1 Теплові двигуни загалом. Отримання, розподіл  

та використання пари. Парові двигуни. Парові котли 

На ступінь кандидата 

5045. Безлюдна М. В. Ефективність плівкового охолодження при подачі 

охолоджувача в дворядну систему поверхневих поглиблень напівсферичної форми : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. 

теплофізика та пром. теплоенергетика" / Безлюдна Марія Володимирівна ; НАН 
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України, Ін-т техн. теплофізики, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — 

Київ, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2015-3087 А] 

 УДК 621.15.01-71 

5046. Голинський І. С. Розроблення методів діагностування напружено-

деформованого стану матеріалу з тріщиною цифровою кореляцією спекл-зображень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.10 

"Діагностика матеріалів і конструкцій" / Голинський Іван Стахович ; Фіз.-мех. ін-т 

ім. Г. В. Карпенка НАН України. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-3111 А] 

 УДК 621.191.33:004.932.2 

5047. Долганов Ю. А. Підвищення ефективності утилізації теплоти когенера-

ційних газопаротурбінних установок з термосифонними котлами-утилізаторами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та 

енерг. установки" / Долганов Юрій Анатолійович ; Нац. ун-т кораблебудування 

ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 120 пр. — [2015-3448 А] 

 УДК 621.181.27 

5048. Обухов О. А. Профілювання високоефективних лопаткових дифузорів 

для відцентрових компресорів : автореф. дис. на здобуття вченого [тобто наук.] 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, 

системи кондиціювання" / Обухов Олексій Анатолійович ; Одес. нац. акад. харч. 

технологій, [Публ. акціонер. т-во "Сум. НВО ім. М. В. Фрунзе"]. — Одеса, 2015. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. —  

[2015-2999 А] УДК 621.151.04 

621.22 Гідравлічна енергія. Водна енергія. Гідравлічні машини 

На ступінь кандидата 

5049. Бага В. М. Удосконалення методів розрахунку та проектування лабі-

ринтних ущільнень валів пневмоагрегатів на основі моделювання робочого процесу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.17 "Гідравл. 

машини та гідропневмоагрегати" / Бага Вадим Миколайович ; Сум. держ. ун-т. — 

Суми, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. —  

[2015-3605 А] УДК 621.22.011 

621.3 Електрика. Електротехніка 

На ступінь кандидата 

5050. Бобров О. В. Оптимізація режиму роботи електромеханічної системи 

виробництва та розподілу стислого повітря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Бобров 

Олексій Володимирович ; ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3411 А] 

 УДК 621.3.078:621.512 

621.3.01 Загальні положення. Теорія 

На ступінь доктора 

5051. Захарченко С. М. Електромагнітні процеси в системах плазмоерозійної 

обробки гетерогенних струмопровідних середовищ : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / Захарченко Сергій 

Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Ін-т електродинаміки НАН України]. 

— Львів, 2015. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—37 (25 назв). — 

100 пр. — [2015-3294 А] 

 УДК 621.3.011.72:621.3.066.6 

5052. Пєтухов І. С. Квазістаціонарне електромагнітне поле в твердому неліній-

ному та електропровідному середовищі : (числ.-гармоніч. аналіз) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / 

Пєтухов Ігор Сергійович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — Київ, 2015. — 

39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (35 назв). — 100 пр. — [2015-2818 А] 

 УДК 621.3.013.1 

На ступінь кандидата 

5053. Строган О. І. Вібраційні електромагнітні пристрої резонансної дії для 

активації рідинних субстанцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Строган Орися Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. 

— [2015-2539 А] 

 УДК 621.3.014.8 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання, розподіл  

та регулювання електричної енергії. Електричні машини  

та прилади. Електричні вимірювання. Технічне застосування 

магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

5054. Комаров Ю. О. Узагальнений ризик-орієнтований підхід для підвищен-

ня безпеки та ефективності експлуатації атомних електростанцій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. 

енергоустановки" / Комаров Юрій Олексійович ; НАН України, Ін-т пробл. безпеки 

атом. електростанцій. — Київ, 2014. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—41 (42 назви). — 

130 пр. — [2015-2179 А] 

 УДК 621.311.25.039.58 

5055. Сопель М. Ф. Моніторинг в електроенергетиці : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / 

Сопель Михайло Федорович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — Київ, 2015. — 

35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (46 назв). — 100 пр. — [2015-2424 А] 

 УДК 621.311-047.36 

5056. Сотник М. І. Енергетичні процеси в електромеханічних системах мереж 

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

спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Сотник Микола Іванович ; 

НАН України, Ін-т електродинаміки, [Сум. держ. ун-т]. — Київ, 2015. — 35 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 30—32 (25 назв). — 120 пр. — [2015-3368 А] 

 УДК 621.316.532 

На ступінь кандидата 

5057. Бєлоха Г. С. Розробка та дослідження джерел живлення з релейним 

керуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.12 
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"Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / Бєлоха Галина Сергіївна ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Київ, 2015. — 

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

[2015-2285 А] 

 УДК 621.316.721:621.318.5 

5058. Ковальчук А. І. Електромеханічна система автономної безконтактної 

контрроторної вітроелектроустановки з вертикальною віссю обертання : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. 

комплекси та системи" / Ковальчук Андрій Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 

— Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2015-3655 А] 

 УДК 621.313.8:621.548.5 

5059. Лутчин Т. М. Ідентифікація параметрів режимів електроспоживання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енерг. 

системи та комплекси" / Лутчин Тетяна Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (29 назв). — 

100 пр. — [2015-2627 А] 

 УДК 621.316.1 

5060. Маляренко Є. А. Режими роботи і характеристики напівпровідникових 

перетворювачів в послідовних фотоенергетичних системах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. пере-

творювачі електроенергії" / Маляренко Євген Анатолійович ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-2987 А] 

 УДК 621.314 

5061. Павлик Л. П. Використання оборотного перемагнічування у перетворю-

вачах магнітного поля ферозондового типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Павлик Любомир 

Пилипович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (32 назви). — 100 пр. — [2015-3547 А] 

 УДК 621.317.4 

5062. Швець Р. Я. Інтеркаляційна модифікація пористих і шаруватих матеріа-

лів для пристроїв генерування і накопичення електричної енергії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладнання та 

вир-во електрон. техніки" / Швець Роман Ярославович ; Нац. ун-т "Львів. полі-

техніка". — Львів, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (18 назв). 

— 100 пр. — [2015-2197 А] 

 УДК 621.315.5 

621.33 Електрична тяга 

На ступінь кандидата 

5063. Шокарьов Д. А. Система керування тяговим асинхронним електричним 

приводом контактно-акумуляторного рудничного електровоза : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 

системи" / Шокарьов Дмитро Анатолійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Кременчуц. 

нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — Вінниця, 2015. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-2674 А] 

 УДК 621.333:622.625 
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621.35 Електрохімічна техніка 

На ступінь кандидата 

5064. Каракуркчі Г. В. Електрохімічне формування функціональних покриттів 

сплавами заліза з молібденом і вольфрамом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Каракуркчі Ганна Володи-

мирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-3650 А] 

 УДК 621.357.7:669.15 

5065. Кузишин М. М. Псевдоємнісне накопичення електричної енергії в елект-

рохімічних системах на основі нанопористого вуглецю : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / 

Кузишин Мирослав Миронович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника". — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2015-3159 А] 

 УДК 621.355:546.26-162 

5066. Нагорний О. В. Електрохімічний сенсор для аварійних викидів хлору на 

основі галогенідних електролітів з медіатором : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Нагорний Олексій 

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

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2015-2996 А] 

 УДК 621.357.08:543.272.452 

5067. Пєсков Р. П. Модифіковані електроди на основі MnO2 та LiMn2O4 для 

літієвих джерел струму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Пєсков Роман Петрович ; Держ. ВНЗ "Укр. 

держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2015-2817 А] 

 УДК 621.355 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних  

коливань, імпульсів 

На ступінь доктора 

5068. Полікаровських О. І. Розвиток теорії і техніки фазових перетворень у 

цифрових обчислювальних синтезаторах частот : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телеко-

мунікацій" / Полікаровських Олексій Ілліч ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. 

— Одеса, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (43 назви). — 110 пр. — 

[2015-3555 А] 

 УДК 621.373.5 

На ступінь кандидата 

5069. Сенюта В. С. Формування мод із просторово-неоднорідною поляриза-

цією у хвилевідних резонаторах терагерцевого діапазону : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Сенюта 

Владислав Станіславович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-2838 А] 

 УДК 621.373.8 
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621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка. 

Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь доктора 

5070. Сушинський О. Є. Розроблення елементів електронної техніки на основі 

модифікованих активними нанорозмірними домішками холестеричних рідких 

кристалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.27.01 

"Твердотіл. електроніка" / Сушинський Орест Євгенович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (53 назви). — 

100 пр. — [2015-2155 А] 

 УДК 621.38:544.25 

На ступінь кандидата 

5071. Екезлі А. І. Електронне керування частотою магнетронних генераторів 

та розширення їх функціональних можливостей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / 

Екезлі Андрій Ігорович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2015. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (25 назв). — 100 пр. — [2015-2938 А] 

 УДК 621.385.6 

5072. Ільканич В. Ю. Енергоефективні сигнальні перетворювачі холлівських 

сенсорів магнітного поля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Ільканич Вікторія Юріївна ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Чернівці, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-2224 А] 

 УДК 621.382 

5073. Павлюк О. А. Метод і засіб газорозрядної візуалізації для аналізу 

рідиннофазних біооб'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Павлюк Олександр Анатолійович ; 

Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(20 назв). — 100 пр. — [2015-2640 А] 

 УДК 621.386 

5074. Хандола О. Ю. Електромагнітна біотехнологія та електронна система 

підвищення продуктивності тутового шовкопряда : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / 

Хандола Ольга Юріївна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка  

[М-ва аграр. політики України]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-2273 А] 

 УДК 621.38:537.87]:638.26 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

621.391 Загальні питання електрозв'язку 

На ступінь доктора 

5075. Бондаренко В. Є. Теоретичні основи забезпечення живучості 

телекомунікаційних мереж на основі числення семантичних структур : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. 

системи та мережі" / Бондаренко Віктор Євгенович ; Держ. ун-т телекомунікацій. — 

Київ, 2015. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—41 (33 назви). — 100 пр. —  

[2015-3256 А] УДК 621.391:519.67 
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На ступінь кандидата 

5076. Барба І. Б. Підвищення ефективності технологій широкосмугового або-

нентського доступу телефонною мережею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Барба Ірина 

Борисівна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 120 пр. — [2015-2891 А] 

 УДК 621.391.8:621.395.7 

5077. Безсонов Є. А. Удосконалення мережевих методів і алгоритмів оцінки та 

урахування іоносферних і тропосферних затримок сигналів глобальних навігаційних 

супутникових систем в задачах точного позиціонування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / 

Безсонов Євген Андрійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-3245 А] 

 УДК 621.391.812:629.056.8 

5078. Шматко В. С. Методи пошуку відмов та управління надійністю телеко-

мунікаційної мережі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Шматко Володимир 

Степанович ; Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3395 А] УДК 621.391.8 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь кандидата 

5079. Антонов В. В. Удосконалена технологія захищеного мовного трафіку на 

прикладі авіаційних систем радіозв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Антонов 

Веніамін Валерійович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2015-2442 А] 

 УДК 621.396.933 

5080. Ірха А. В. Метод розрахунку надширокосмугових радіотехнічних систем 

для позасмугового функціонального ураження цифрових станцій радіорелейного 

зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 

"Радіотехн. та телевіз. системи" / Ірха Артем Валерійович ; Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки, [Харків. ун-т Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба, М-во оборони 

України]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 

100 пр. — [2015-3467 А] УДК 621.396.677 

5081. Пенкін Д. Ю. Збудження хвиль в електродинамічних об'ємах структу-

рами з імпедансними вібраторними та щілинними елементами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Пенкін 

Дмитро Юрійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-3695 А] 

 УДК 621.396.677 

621.397 Телевізійна техніка. Техніка отримання, запису, передавання  

та приймання зображень. Відеотехніка та відеомережі 

На ступінь доктора 

5082. Стрихалюк Б. М. Структурний та функціональний синтез гетерогенних 

сервісно-орієнтованих телекомунікаційних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 

Стрихалюк Богдан Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 

36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (48 назв). — 100 пр. — 

[2015-3209 А] 

 УДК 621.397.743 

На ступінь кандидата 

5083. Басанський О. А. Вимірювання займаної ширини смуги частот радіо-

випромінювання цифрового телебачення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Басанський 

Олександр Анатолійович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-3086 А] 

 УДК 621.397.743 

5084. Домаскін О. М. Формалізація вимог користувачів до телекомуніка-

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

05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Домаскін Олег Михайлович ; Нац.  

ун-т "Львів. політехніка", [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — Львів, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3287 А] 

 УДК 621.397.743 

5085. Дрєєв О. М. Методи підвищення ефективності передачі інформації в 

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

[спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Дрєєв Олександр Мико-

лайович ; Нац. авіац. ун-т, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Київ, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (22 назви). — 100 пр. — [2015-3634 А] 

 УДК 621.397.743:621.391.8 

5086. Рябуха О. М. Синдромний метод декодування корегуючих позиційних і 

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

05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / Рябуха Олександр 

Миколайович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2015. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3564 А] 

 УДК 621.397.65 

5087. Федоров Д. М. Методи та алгоритми розпізнавання облич за телевізій-

ними зображеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Федоров Дмитро Михайлович ; 

Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-3739 А] 

 УДК 621.397.331 

621.398 Телемеханіка. Дистанційне керування.  

Телеметрія 

На ступінь кандидата 

5088. Височіненко М. С. Методи та алгоритми управління якістю сервісу у 

безпроводових мережах з різними статистиками трафіку : автореф. дис. на здобуття 

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

Височіненко Максим Сергійович ; Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3101 А] 

 УДК 621.398 
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621.4 Теплові двигуни  

(за винятком парових машин та турбін) 

На ступінь кандидата 

5089. Топчій С. І. Покращення паливної економічності бензинового двигуна 

шляхом дроселювання свіжого заряду впускним клапаном : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. 

установки" / Топчій Сергій Іванович ; Нац. трансп. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-1472 А] 

 УДК 621.434.044-631.2 

621.5 Пневматична енергетика: машини та інструменти.  

Холодильна техніка 

На ступінь кандидата 

5090. Гудков С. М. Торцеве сальникове ущільнення з гідродинамічним роз-

вантаженням пари тертя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Гудков Сергій Миколайович ; Сум. 

держ. ун-т. — Суми, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2015-3122 А] 

 УДК 621.525-762.64 

5091. Шерстюк О. В. Експериментально-теоретичне обґрунтування та впро-

вадження раціональних шляхів модернізації холодильного парокомпресорного 

обладнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 

"Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Шерстюк Олексій Валерійович ; 

НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(22 назви). — 100 пр. — [2015-3071 А] 

 УДК 621.577 

621.6 Обладнання для обробки, зберігання,  

транспортування рідин і газів 

На ступінь кандидата 

5092. Капцов І. І. Технологія та методи очищення газопроводів для підви-

щення ефективності їх роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Капцов Ігор 

Іванович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2015. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2405 А] 

 УДК 621.643/.644:66.067 

5093. Липовий В. М. Підвищення енергетичних показників ортогональних 

вітродвигунів для використання вітрових потоків малої потужності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та 

гідропневмоагрегати" / Липовий Віталій Миколайович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-3510 А] 

 УДК 621.614-854 

5094. Ратушний О. В. Підвищення напірності ступеня відцентрового насоса 

шляхом удосконалення лопатевої ґратки робочого колеса : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.17 "Гідравл. машини та гідро-

пневмоагрегати" / Ратушний Олександр Валерійович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 

2015. — 19, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. —  

[2015-3702 А] УДК 621.65 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

5095. Волчук В. М. Розробка наукових основ формування та оцінки механіч-

них властивостей сортопрокатних чавунних валків для підвищення їх зносостій-

кості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.01 

"Матеріалознавство" / Волчук Володимир Миколайович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. 

держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 2015. — 38 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (32 назви). — 100 пр. — [2015-2083 А] 

 УДК 621.771.073:620.178 

5096. Пащенко В. М. Генерування потоків плазми складних газових систем та 

керування їх енергетично-просторовими параметрами в процесах нанесення 

покриття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.06 

"Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Пащенко Валерій Миколайович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 37 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 27—34 (60 назв). — 100 пр. — [2015-3012 А] 

 УДК 621.791.035 

5097. Розов Ю. Г. Розвиток наукових основ і розробка процесів холодного 

деформування трубчастих виробів з профільованою внутрішньою поверхнею : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.03.05 "Процеси та 

машини оброб. тиском" / Розов Юрій Георгійович ; Донбас. держ. машинобудів. 

акад., [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2015. — 44 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 36—40 (43 назви). — 100 пр. — [2015-3195 А] 

 УДК 621.774 

5098. Щетинін С. В. Розвиток наукових основ процесів одностороннього 

високошвидкісного зварювання і наплавлення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і тех-

нології" / Щетинін Сергій Вікторович ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". — 

Маріуполь (Донец. обл.), 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—37 (30 назв). — 

100 пр. — [2015-2118 А] 

 УДК 621.791 

На ступінь кандидата 

5099. Барбашова М. В. Удосконалення методів контролю електромагнітних 

характеристик тонкостінних листових металів у техніці магніто-імпульсної обробки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і 

методи контролю та визначення складу речовин" / Барбашова Марина Вікторівна ; 

Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — 

Харків, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. —  

[2015-2688 А] 

 УДК 621.793 

5100. Блощицин М. С. Інтенсифікація процесу лазерного газопорошкового 

наплавлення застосуванням енергії плазмового струменю : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / 
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Блощицин Михайло Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 

Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 120 пр. 

— [2015-2241 А] 

 УДК 621.791.92.046:621.791.755 

5101. Гаєвський В. О. Прогнозування стійкості швів до водневої пористості як 

фактор зменшення технологічних ризиків при зварюванні під флюсом : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та 

спорідн. процеси і технології" / Гаєвський Володимир Олегович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3106 А] 

 УДК 621.791.019:620.186 

5102. Дмитерко П. Р. Технологічне забезпечення точності та якості поверх-

невого шару деталей машин високошвидкісним фрикційним зміцненням : автореф. 

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

машинобуд." / Дмитерко Петро Романович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-2731 А] 

 УДК 621.785.5 

5103. До Дик Хуен. Закономірності отримання вуглецьмістких ультрадисперс-

них матеріалів зі стружки деревини бамбуку для модифікування полімерних 

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

спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / До Дик Хуен ; НАН України, Ін-т проблем 

матеріалознавства ім. І. М. Францевича. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-2378 А] 

 УДК 621.763:661.66 

5104. Злочевська Н. К. Забезпечення механічних властивостей гомогенних та 

структурно-неоднорідних матеріалів при пластичному формоутворенні деталей : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та 

машини оброб. тиском" / Злочевська Наталія Костянтинівна ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 23—25 (27 назв). — 

100 пр. — [2015-3464 А] 

 УДК 621.77.043 

5105. Івченко З. А. Теоретичні та технологічні основи формування відцентро-

волитих виливків з титанового сплаву ВТ5Л у графітових оболонкових формах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар.  

вир-во" / Івченко Зінаїда Анатоліївна ; Нац. металург. акад. України, [Запоріз. нац. 

техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-3466 А] 

 УДК 621.74.04 

5106. Кочубей В. В. Застосування зовнішніх електромагнітних дій для поліп-

шення показників якості з'єднань при точковому контактному зварюванні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та 

спорідн. процеси і технології" / Кочубей Володимир Віталійович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-3153 А] 

 УДК 621.791.763 

5107. Кремена А. П. Підвищення ефективності системи забезпечення безпеки 

стартових комплексів космічних ракет-носіїв під час аварій, що супроводжуються 

пролиттям компонентів палива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : спец. 05.07.06 "Назем. комплекси, старт. обладнання" / Кремена Андрій 

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

підприємство "Конструктор. бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля" Держ. косм. 

агентства України]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2015-3311 А] 

 УДК 621.78.067.8 

5108. Лавріненков А. Д. Інтенсифікація процесів вигладжування титанових 

сплавів для підвищення ресурсу деталей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Лавріненков 

Антон Дмитрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 

28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—26 (17 назв). — 100 пр. — [2015-3506 А] 

 УДК 621.785:669.295.017.1 

5109. Мкртчян Є. А. Удосконалення процесу виготовлення кореня гострякової 

рейки на основі відкритого безоблойного штампування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / 

Мкртчян Єгор Арутюнович ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Держ. ВНЗ 

"Приазов. держ. техн. ун-т"]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-2992 А] 

 УДК 621.735.043 

5110. Піманов В. В. Холодне видавлювання порожнистих виробів із мало-

пластичних сталей з диференційованим протитиском : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / 

Піманов Валерій Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 

Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19 (27 назв). — 100 пр. — 

[2015-3553 А] 

 УДК 621.777.4 

5111. Присяжний А. Г. Забезпечення викатуваності та площинності тонких 

холоднокатаних штаб на безперервних чотириклітьових станах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. 

тиском" / Присяжний Андрій Григорович ; НАН України, Ін-т чор. металургії 

ім. З. І. Некрасова, [Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 

2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2015-2334 А] 

 УДК 621.771.06 

5112. Стороженко С. А. Наукове обґрунтування та вдосконалення технології 

обробки розплавів у ливарних ковшах з отриманням сталевих виливків підвищеної 

якості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 

"Ливар. вир-во" / Стороженко Світлана Анатоліївна ; Нац. металург. акад. України, 

[Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 100 пр. — [2015-3727 А] 

 УДК 621.746.32 

5113. Таган Л. В. Удосконалення технологічних процесів кування крупних 

поковок на основі використання нових способів деформування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. 

тиском" / Таган Любов Вікторівна ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — 

Краматорськ (Донец. обл.), 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (26 назв). — 

100 пр. — [2015-3210 А] УДК 621.735 

5114. Ярмонов С. В. Підвищення ефективності процесу електродугового 

зварювання в поперечному магнітному полі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / 

Ярмонов Станіслав Володимирович ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". — 

Маріуполь (Донец. обл.), 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 

100 пр. — [2015-3079 А] 

 УДК 621.791.75 

621.86/.87 Підіймально-транспортне обладнання  

На ступінь кандидата 

5115. Сердюченко Ю. Ю. Обґрунтування режимів роботи канатної лебідки 

універсальної лісової машини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і лісотехн. робіт" / Сердюченко 

Юрій Юрійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2015-3573 А] 

 УДК 621.863.6:630*36 

5116. Шаляпіна Т. С. Організація відновлення оборотного фонду будівельних 

машин в умовах девелоперських контрактів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / 

Шаляпіна Тетяна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 

23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2015-3751 А] 

 УДК 621.86.01:69 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь доктора 

5117. Аулін В. В. Трибофізичні основи підвищення зносостійкості деталей та 

робочих органів сільськогосподарської техніки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Аулін 

Віктор Васильович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — 

Хмельницький, 2015. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34 (62 назви). — 100 пр. — 

[2015-2444 А] 

 УДК 621.891:631.37 

5118. Стельмах О. У. Фізико-технологічні засади управління динамічними 

процесами в змащувальних шарах для підвищення працездатності трибосистем : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та 

зношування в машинах" / Стельмах Олександр Устимович ; Хмельниц. нац. ун-т, 

[Нац. авіац. ун-т]. — Хмельницький, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 

(37 назв). — 100 пр. — [2015-2346 А] 

 УДК 621.891 

На ступінь кандидата 

5119. Посонський С. Ф. Підвищення зносостійкості циліндричних напрямних 

ковзання методом дискретної електроконтактної цементації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в 

машинах" / Посонський Сергій Феліксович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-2332 А] 

 УДК 621.891 
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621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття  

стружки. Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь кандидата 

5120. Балицька Н. О. Підвищення працездатності прорізних фрез : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., 

верстати та інструменти" / Балицька Наталія Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т", [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Київ, 2015. — 25 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2015-3243 А] 

 УДК 621.914.014 

5121. Міщук Є. О. Вдосконалення робочих параметрів дробарок з керованими 

параметрами статичної і динамічної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конст-

рукцій" / Міщук Євген Олександрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 

2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (22 назви). — 100 пр. — [2015-3528 А] 

 УДК 621.926.2 

5122. Мочарський В. С. Лазерна ударно-хвильова обробка поверхонь виробів 

із конструкційних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Мочарський Віталій Сергійович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана 

Пулюя]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—17 (27 назв). — 100 пр. — 

[2015-2798 А] 

 УДК 621.9.048 

5123. Рябченко С. В. Підвищення ефективності шліфування зубчастих коліс 

високої точності кругами із КНБ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Рябченко 

Сергій Васильович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. —  

[2015-2263 А] 

 УДК 621.922.025:621.833 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування. Розвідка  

родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 

5124. Фомичов В. В. Наукові основи управління геомеханічними системами із 

застосуванням рекурсивних методів при підземній розробці родовищ : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розроб. 

родовищ корис. копалин" / Фомичов Вадим Володимирович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. 

ун-т". — Дніпропетровськ, 2015. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—32 (53 назви). — 

120 пр. — [2015-3220 А] 

 УДК 622.272 

На ступінь кандидата 

5125. Бубунець Ю. В. Обґрунтування раціональних параметрів технології 

відпрацювання виїмкових дільниць на підставі прогнозу динаміки їх метановості : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. 

розроб. родовищ корис. копалин" / Бубунець Юрій Володимирович ; Держ. ВНЗ 

"Нац. гірн. ун-т", [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2015. — 18 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 13—15 (23 назви). — 100 пр. — [2015-3262 А] 

 УДК 622.2.063:622.411.33 

5126. Калиниченко В. В. Підвищення ефективності роботи ерліфта дискрет-

ною подачею стисненого повітря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Калиниченко 

Валерій Вікторович ; Красноарм. індустріал. ін-т Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". 

— Суми, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. 

— [2015-3297 А] 

 УДК 622.276.5 

5127. Саїк П. Б. Обґрунтування параметрів технології свердловинної підземної 

газифікації вугілля зі зближених пластів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розроб. родовищ корис. копалин" / Саїк 

Павло Богданович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2015. — 19 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 120 пр. — [2015-3569 А] 

 УДК 622.278 

5128. Соцков В. О. Обґрунтування параметрів розташування та кріплення 

виробок, що надпрацьовуються, при веденні очисних робіт на шахтах Західного 

Донбасу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 

"Підзем. розроб. родовищ корис. копалин" / Соцков Вадим Олександрович ; Держ. 

ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2015. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 

(20 назв). — 120 пр. — [2015-3584 А] 

 УДК 622.281 

622.3 Добування окремих корисних копалин, руд, порід 

На ступінь доктора 

5129. Бондаренко А. О. Наукове обґрунтування параметрів комплексів нового 

технічного рівня для гідромеханізованого видобутку й переробки зернистих 

корисних копалин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Бондаренко Андрій Олексійович ; Держ. ВНЗ "Нац. 

гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2015. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (40 назв). 

— 120 пр. — [2015-2701 А] 

 УДК 622.3:622.693.6 

622.33 Добування твердих корисних копалин  

органічного походження 

На ступінь доктора 

5130. Гаврилов В. І. Розвиток науково-технічних основ інтенсифікації де-

газації напружених газонасичених вугільних пластів гідродинамічною дією : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.02 "Підзем. 

розроб. родовищ корис. копалин" / Гаврилов Вячеслав Іванович ; НАН України, Ін-т 

геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2015. — 38 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 30—35 (43 назви). — 100 пр. — [2015-3619 А] 

 УДК 622.333:622.831.3 
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622.4/.6 Вентиляція, кондиціювання повітря, опалення  

та освітлення рудників. Шахтний дренаж (водовідлив).  

Осушування. Шахтний, рудниковий транспорт 

На ступінь кандидата 

5131. Педченко Л. О. Теоретичні та технологічні основи транспортування 

газових гідратів у теплоенергетичних системах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенер-

гетика" / Педченко Лариса Олексіївна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. 

— Полтава, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — 

[2015-3189 А] УДК 622.691.4-404 

5132. Тинина С. В. Обґрунтування параметрів способу нормалізації темпера-

тури повітря призабійної зони підготовчих виробок глибоких шахт з використанням 

вихрових кондиціонерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Тинина Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т 

геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-3214 А] 

 УДК 622.481:331.452.2 

622.7 Обробка, переробка, збагачення мінеральної сировини. 

Підготовка руди до плавлення 

На ступінь кандидата 

5133. Зубкевич В. Ю. Обґрунтування технології покускової сепарації багато-

компонентної мінеральної сировини на основі електричних і термодинамічних 

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

05.15.08 "Збагачення корис. копалин" / Зубкевич Віктор Юрійович ; Держ. ВНЗ 

"Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (28 назв). — 100 пр. — [2015-3641 А] 

 УДК 622.771 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  

Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь кандидата 

5134. Зайцев М. С. Науково-методичне забезпечення безпечної експлуатації 

гірничотехнічних об'єктів на основі застосування засобів оперативного візуального 

контролю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.26.01 

"Охорона праці" / Зайцев Максим Станіславович ; НАН України, Ін-т геотехн. 

механіки ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2015-2088 А] 

 УДК 622.8 

624 Цивільне та промислове будівництво загалом 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь кандидата 

5135. Білокуров П. С. Міцність та деформативність сталезалізобетонних балко-

вих конструкцій, посилених зовнішнім сталевим армуванням : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 

та споруди" / Білокуров Павло Сергійович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-2123 А] 

 УДК 624.012.45.072.2.044/.046 

5136. Буцька О. Л. Міцність вузла сполучення збірних плит і монолітних 

ригелів плоского збірно-монолітного перекриття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 

Буцька Олена Леонідівна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та 

архітектури". — Дніпропетровськ, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—23 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2901 А] 

 УДК 624.012.44/.45 

5137. Голоднов К. О. Несуча здатність сталезалізобетонних балок при 

небагаторазово повторних і знакозмінних режимах навантаження : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 

та споруди" / Голоднов Костянтин Олександрович ; 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 (14 назв). — 100 пр. —  

[2015-2458 А] 

 УДК 624.012.014.2 

5138. Іваницький О. В. Згинальні конструкції з штучних елементів у 

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

05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Іваницький Олександр Валеріа-

нович ; М-во регіон. розвитку, буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Держ. 

підприємство "Держ. НДІ буд. конструкцій", [Одес. держ. акад. буд-ва та 

архітектури]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — 

[2015-2610 А] 

 УДК 624.012.2.072.338 

5139. Ісмаел А. М. Напружено-деформований стан і міцність пошкоджених 

залізобетонних таврових балок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Арез Мохаммед 

Ісмаел ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. — Одеса, 2015. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2015-2684 А] 

 УДК 624.012.45 

5140. Касем Шейхмус. Несуча здатність залізобетонних плит на зріз при 

продавлюванні в умовах пожежі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Касем Шейхмус ; 

Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2015. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 21—22. — 100 пр. — [2015-2309 А] 

 УДК 624.012.3.073:699.812 

5141. Котов М. А. Раціональне проектування житлових будинків рамно-

каркасних і рамно-в'язевих систем з урахуванням життєвого циклу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 

та споруди" / Котов Микола Андрійович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-

ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 2015. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 22—23 (9 назв). — 100 пр. — [2015-2968 А] 

 УДК 624.04.07.33 

5142. Кушнєров Є. О. Ефект локалізації пружних хвиль в періодично-неодно-

рідних композиційних матеріалах з недосконалостями : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Кушнєров Євген 

Олександрович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — 

Дніпропетровськ, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21 (9 назв). — 100 пр. —  

[2015-2408 А] 

 УДК 624.016:539.3 

5143. Пархоменко І. О. Надійність трубобетонних конструкцій з пошкоджен-

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

05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Пархоменко Інна Олегівна ; Полтав. 

нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3693 А] 

 УДК 624.012.4 

5144. Рижков О. І. Поширення нелінійних пружних хвиль у періодично-

неоднорідних композиційних матеріалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Рижков Олександр Ігоревич ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та 

архітектури"]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). —  

[2015-3706 А] 

 УДК 624.016.042 

5145. Скиба О. В. Напружено-деформований стан та надійність сталезалізо-

бетонних балок з урахуванням кручення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Скиба 

Олександра Валеріївна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 120 пр. — [2015-3722 А] 

 УДК 624.012.3.072 

5146. Стебловський І. А. Конструктивно-монотропне залізобетонне перекрит-

тя з раціональними параметрами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Стебловський Ілля 

Арчілович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, [Харків. нац. автомоб.-дорож. 

ун-т]. — Харків, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (11 назв). — 100 пр. 

— [2015-3726 А] 

 УДК 624.012.3.072.24 

5147. Тугай Т. В. Методика розрахунку жорсткості плосконапружених залізо-

бетонних складених конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Тугай Тетяна 

Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2431 А] 

 УДК 624.012.045 

5148. Школяр Ф. С. Напружено-деформований стан та несуча здатність за-

лізобетонних балок з винесеним робочим армуванням : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та 

споруди" / Школяр Філіпп Сергійович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондра-

тюка. — Полтава, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 120 пр. 

— [2015-3754 А] 

 УДК 624.012.3.046.2 

5149. Щіпець С. Д. Удосконалення методу випробувань на вогнестійкість за-

лізобетонних та кам'яних несучих стін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Щіпець Станіслав Дмитрович ; 

Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки жит-
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тєдіяльності, [Нац. ун-т цивіл. захисту України]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-2558 А] 

 УДК 624.011.2.012.45 

624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи. Проходка тунелів 

На ступінь доктора 

5150. Сахаров В. О. Взаємодія інженерних конструкцій з нелінійною основою 

при сейсмічних навантаженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Сахаров Володимир Олександрович ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 35—37 (26 назв). — 150 пр. — [2015-3198 А] 

 УДК 624.15.042.7 

На ступінь кандидата 

5151. Бікус К. М. Вплив попереднього навантаження паль на зниження їх 

осідань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 

"Основи і фундаменти" / Бікус Катерина Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. 

держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2015-2569 А] 

 УДК 624.131.524 

5152. Капшук О. А. Ресурсозберігаючий розвиток виробництва залізобетон-

них конструкцій у сучасних системах розбірно-переставних опалубок : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. 

пром. та цивіл. буд-ва" / Капшук Ольга Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. 

акад. буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-2753 А] 

 УДК 624.12.45 

5153. Косяк О. В. Підвищення ефективності робочого органа багатоярусного 

безтраншейного укладача підземних комунікацій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і лісотехн. 

робіт" / Косяк Олександр Володимирович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад.  

буд-ва та архітектури", [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 

100 пр. — [2015-2392 А] 

 УДК 624.132.3:625.782 

5154. Табачніков С. В. Несуча здатність буроін'єкційних пальових анкерів у 

дисперсних ґрунтах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Табачніков Сергій Володимирович ; 

Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Харків. нац. ун-т буд-ва та 

архітектури]. — Полтава, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-3729 А] 

 УДК 624.154.04 

624.9 Будівництво наземних споруд (за винятком мостів).  

Наземні комплексні споруди 

На ступінь кандидата 

5155. Раджабзадег М. Динамічна взаємодія каркасних будівель з ґрунтовим 

масивом при сейсмічних впливах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Раджабзадег 

Могсен ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2015. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2015-2419 А] 

 УДК 624.94:624.131 

625 Цивільне будівництво сухопутних транспортних шляхів 

625.7/.8 Автодорожнє будівництво 

На ступінь кандидата 

5156. Довгополюк Л. О. Удосконалення методу техніко-економічного об-

ґрунтування типу дорожніх розв'язок в різних рівнях : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / 

Довгополюк Людмила Олексіївна ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-3447 А] 

 УДК 625.72.02 

5157. Невінгловський В. Ф. Метод розрахунку залишкового ресурсу асфальто-

бетонного покриття на транспортних спорудах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / 

Невінгловський Вадим Федорович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-3182 А] 

 УДК 625.852.033.38 

5158. Шпиг А. Ю. Методи планування ремонтів автомобільних доріг за кри-

терієм рівня обслуговування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Шпиг Альона Юріївна ; Нац. 

трансп. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. 

— [2015-3074 А] 

 УДК 625.76 

626 Гідротехніка. Гідротехнічне будівництво загалом 

На ступінь кандидата 

5159. Бохон І. М. Вдосконалення технічного стану гідровузлів насосних стан-

цій закритих зрошувальних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Бохон Ігор Миколайович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-3260 А] 

 УДК 626.83 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід  

і каналізація. Освітлювальна техніка 

На ступінь доктора 

5160. Шевчук Л. І. Очищення води від органічних та біологічних забруднень в 

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

05.17.21 "Технологія водоочищення" / Шевчук Лілія Іванівна ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Київ, 2015. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (75 назв). — 100 пр. — [2015-2277 А] 

 УДК 628.161.2-044.956 
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На ступінь кандидата 

5161. Алейнікова А. І. Розробка організаційно-технологічних рішень, які під-

вищують експлуатаційну довговічність магістральних водогонів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та 

цивіл. буд-ва" / Алейнікова Алевтина Ігорівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та 

архітектури. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 

100 пр. — [2015-2281 А] 

 УДК 628.147 

5162. Булгаков Ю. В. Розробка організаційно-технологічних рішень, що під-

вищують експлуатаційну довговічність каналізаційних тунельних колекторів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Тех-

нологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Булгаков Юрій Вікторович ; Харків. нац. ун-т 

буд-ва та архітектури. — Харків, 2015. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2015-2290 А] 

 УДК 628.24 

5163. Предзимірська Л. М. Кавітаційне очищення природних і стічних вод від 

органічних та біологічних забруднень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Предзимірська Леся Михайлівна ; 

Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Івано-

Франківськ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). 

— 100 пр. — [2015-2333 А] 

 УДК 628.31.084 

5164. Трус І. М. Розробка маловідходних технологій демінералізації води для 

захисту водойм від забруднення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Трус Інна Миколаївна ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (32 назви). — 100 пр. — [2015-2665 А] 

 УДК 628.3.034.2 

5165. Штонда І. Ю. Інтенсифікація роботи закритих циркуляційних окисню-

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

05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Штонда Ірина Юріївна ; Харків. нац. ун-т 

буд-ва та архітектури. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2015-2360 А] 

 УДК 628.35 

629 Машинобудування транспортних засобів. Транспортне 

машинобудування 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 

5166. Бариляк В. В. Обґрунтування параметрів приводів лісотранспортних 

канатних установок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і лісотехн. робіт" / Бариляк Василь 

Васильович ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2015-2566 А] 

 УДК 629.366.03:630*36 

5167. Мачишин Г. М. Обґрунтування параметрів будівельних машин з аб-

разивним робочим органом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : спец. 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і лісотехн. робіт" / Мачишин 

Григорій Миколайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2015-3331 А] 

 УДК 629.365:621.922 

5168. Тесля В. О. Підвищення безпеки використання автомобілів шляхом 

удосконалення методів оцінювання динамічних і енергетичних характеристик : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 

"Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Тесля Володимир Олегович ; Харків. нац. 

автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-2849 А] 

 УДК 629.3.015/.017 

5169. Хакім М. Підвищення енергоефективності автомобілів в умовах експлуа-

тації за рахунок гібридних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Мауш Хакім ; 

Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-3523 А] 

 УДК 629.33.018.07 

629.4 Залізничний транспорт 

На ступінь кандидата 

5170. Клюєв С. О. Зниження рівня силової взаємодії коліс локомотива з рейка-

ми автоматичним управлінням положенням колісних пар : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга 

поїздів" / Клюєв Сергій Олександрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. 

— Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—20 (38 назв). 

— 100 пр. — [2015-2959 А] 

 УДК 629.4.06 

5171. Ковтанець М. В. Поліпшення зчіпних характеристик локомотива стру-

минно-абразивним впливом на зону контакту рушійного колеса з рейкою : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий склад 

залізниць та тяга поїздів" / Ковтанець Максим Володимирович ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2015. — 27 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—25 (38 назв). — 100 пр. — [2015-2960 А] 

 УДК 629.4.06 

5172. Матвієнко С. А. Підвищення ефективності визначення характеристик 

тяги поїздів на підставі даних дослідних поїздок : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / 

Матвієнко Сергій Андрійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Укр. 

держ. ун-т залізн. трансп.]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 120 пр. — [2015-2989 А] 

 УДК 629.4.016.3 

5173. Чорна В. О. Контроль та комплексний захист тягового електроприводу 

постійного струму рудничних контактних електровозів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 

Чорна Вікторія Олегівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла 

Остроградського]. — Вінниця, 2015. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-2868 А] 

 УДК 629.423.31:621.313.2 
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629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби.  

Суднобудування 

На ступінь кандидата 

5174. Вітков В. В. Гідростатичні струминні гідродинамічні випромінювачі для 

звукових технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.09.08 "Приклад. акустика та звукотехніка" / Вітков Віталій Володи-

мирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Одес. нац. політехн. ун-т]. 

— Київ, 2015. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2015-2291 А] 

 УДК 629.5.066.36:534.232 

5175. Стадник О. І. Метод оптимізації процесу відновлення бортового облад-

нання суднових комплексів в умовах експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 

Стадник Олександр Іванович ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра 

Конашевича-Сагайдачного. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-3588 А] 

 УДК 629.5.05/.06 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати.  

Ракетна техніка. Космічна техніка 

На ступінь доктора 

5176. Кондратьєв А. В. Методологія синтезу параметрів композитних агре-

гатів ракетно-космічної техніки при різнорідному навантаженні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.07.02 "Проектування, вир-во та 

випробування літал. апаратів" / Кондратьєв Андрій Валерійович ; Нац. аерокосм.  

ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2015. — 37 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 29—33 (35 назв). — 100 пр. — [2015-3150 А] 

 УДК 629.78.022 

5177. Кравченко І. Ф. Концепції проектування та доведення двигунів для 

навчально-бойових літаків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Кравченко Ігор Федорович ; Нац. 

аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Запоріз. машинобудів. 

конструктор. бюро "Прогрес" ім. акад. О. Г. Івченка М-ва пром. політики України]. 

— Харків, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (28 назв). — 100 пр. — 

[2015-3310 А] 

 УДК 629.7.03.01:623.74 

5178. Фірсов С. М. Функціонально стійке управління рухом малогабаритних 

супутників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.03 

"Системи та процеси керування" / Фірсов Сергій Миколайович ; Нац. аерокосм. ун-т 

ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2015. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (75 назв). — 100 пр. — [2015-2669 А] 

 УДК 629.783.07 

5179. Шафран К. С. Розвиток науково-методологічних основ аеродинамічної 

досконалості суден на повітряній подушці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : спец. 05.07.01 "Аеродинаміка та газодинаміка літал. апаратів" / 

Шафран Кшиштоф Станіслав ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 39 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—36 (37 назв). — 100 пр. — [2015-3752 А] 

 УДК 629.7.015:533.6 
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На ступінь кандидата 

5180. Бондар Ю. І. Розрахунково-експериментальний метод визначення 

зовнішніх навантажень на крило літака з урахуванням статичної аеропружності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 

"Проектування, вир-во та випробування літал. апаратів" / Бондар Юрій Іванович ; 

Нац. авіац. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2571 А] 

 УДК 629.7.01.025 

5181. Брусило Ю. В. Підвищення ресурсу авіаційної наземної техніки удоско-

наленням технології відновлення деталей типу вал : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 

Брусило Юрій Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-2706 А] 

 УДК 629.7.083 

5182. Двейрін О. З. Система експериментального забезпечення розрахунку на 

міцність і проектування механічних з'єднань авіаконструкцій із композиційних 

матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.02 

"Проектування, вир-во та випробування літал. апаратів" / Двейрін Олександр 

Захарович ; Нац. авіац. ун-т, [ДП "Антонов" М-ва екон. розвитку і торгівлі України]. 

— Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2015-2215 А] 

 УДК 629.7.028.01 

5183. Шевченко М. В. Визначення не вимірюваних в експлуатації інтеграль-

них параметрів авіаційних газотурбінних двигунів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Шевченко 

Максим Володимирович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. 

ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2015-3393 А] 

 УДК 629.7.036.3.016 

5184. Шибецький В. Ю. Взаємодія потужної ударної N-хвилі з пружною 

конструкцією підвісу гіроскопа та похибки вимірювань : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.03 "Гіроскопи та навігац. системи" / 

Шибецький Владислав Юрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ". — 

Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — 

[2015-2278 А] 

 УДК 629.7.054-752.4 

63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове  

господарство. Мисливство. Рибне господарство 

631/638 Сільське господарство 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь доктора 

5185. Жигірь А. А. Економічне забезпечення розвитку підприємництва в 

аграрній сфері: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
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Жигірь Анатолій Анатолійович ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Бердян. держ. пед. 

ун-т]. — Херсон, 2015. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31. — 100 пр. —  

[2015-3291 А] 

 УДК 631.15 

5186. Польова О. Л. Формування ефективного виробництва енергоощадної 

продукції скотарства в аграрних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Польова Олена Леонідівна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Житомир. держ. технол. ун-т]. 

— Вінниця, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (57 назв). — 150 пр. — 

[2015-3018 А] 

 УДК 631.155:636 

На ступінь кандидата 

5187. Дьяченко О. С. Розвиток енергозбереження та використання віднов-

лювальних джерел енергії в сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Дьяченко Олександр Сергійович ; Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2015. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. —  

[2015-2221 А] 

 УДК 631.17 

5188. Кошельник В. М. Розвиток сільськогосподарських підприємств в умовах 

трансформації відносин власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кошельник 

Вікторія Миколаївна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 130 пр. — [2015-3308 А] 

 УДК 631.11:330.111.62 

5189. Михайлишина Л. В. Конкурентоспроможність підприємств по вирощу-

ванню плодоягідної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Михайлишина Любов 

Василівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2015-3681 А] 

 УДК 631.15:634]:005.332.4 

5190. Паламарчук М. М. Конкурентоспроможність видів зернових культур 

сільськогосподарських підприємств України : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Паламарчук Микола Миколайович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(20 назв). — 130 пр. — [2015-2500 А] 

 УДК 631.16:633.1](477) 

5191. Попадюк О. М. Розвиток підприємницьких структур в аграрній сфері 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Попадюк Олег Миколайович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2015. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 130 пр. — [2015-2650 А] 

 УДК 631.11 

5192. Татарчук Л. М. Діяльність Полтавського дослідного поля в контексті 

становлення та розвитку вітчизняної науки агрономії і тваринництва (1884—1930 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія 
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науки й техніки" / Татарчук Людмила Михайлівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв) та в 

підрядк. прим. — 110 пр. — [2015-3212 А] 

 УДК 631.117.4(477.53)"1884/1930" 

5193. Тупчій О. С. Організаційно-економічне обґрунтування розвитку інтен-

сивного садівництва в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Тупчій Оксана Сергіївна ; Полтав. держ. аграр. акад., [Уман. нац. 

ун-т садівництва]. — Полтава, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2015-2160 А] 

 УДК 631.151.2:634 

5194. Хайнус Д. Д. Шляхи удосконалення та напрями використання грошової 

оцінки сільськогосподарських угідь аграрних підприємств : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Хайнус Дмитро Дмитрович ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. До-

кучаєва. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

130 пр. — [2015-2115 А] 

 УДК 631.164:332.64 

5195. Чаговець О. В. Організаційно-економічні засади диверсифікації госпо-

дарської діяльності сільськогосподарських підприємств : автореф. [дис.] на здобуття 

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

приємствами" / Чаговець Олена Володимирівна ; Полтав. держ. аграр. акад., [Харків. 

нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Полтава, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-2276 А] 

 УДК 631.152 

631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь доктора 

5196. Кухарець С. М. Механіко-технологічне обґрунтування параметрів об-

ладнання для підвищення енергетичної автономності агроекосистем : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби 

механізації с.-г. вир-ва" / Кухарець Савелій Миколайович ; Каб. Міністрів України, 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — 43 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 35—40 (41 назва). — 100 пр. — [2015-3503 А] 

 УДК 631.371 

На ступінь кандидата 

5197. Ачкевич О. М. Обґрунтування параметрів змішувача кормових добавок 

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

05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Ачкевич Оксана Миколаївна ; 

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

Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). — 100 пр. —  

[2015-3241 А] 

 УДК 631.363:621.929-252 

5198. Кудря В. О. Обґрунтування параметрів робочого органу роторно-лопа-

тевого типу навісного модуля до розкидачів органічних добрив : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби 

механізації с.-г. вир-ва" / Кудря Віталій Олексійович ; Нац. акад. аграр. наук України, 
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[Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва"]. — смт Глеваха 

(Київ. обл.), 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 100 пр. — 

[2015-2623 А] УДК 631.333 

5199. Мерінець Н. А. Обґрунтування параметрів процесу і розробка кормоаг-

регату рідких гомогенних сумішей із зерна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 

Мерінець Наталія Анатоліївна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 

Василенка [М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Харків, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3332 А] 

 УДК 631.363.5 

5200. Пасюта А. Г. Розробка комплексної технології виробництва та віднов-

лення культиваторних лап : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Пасюта Андрій 

Григорович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Полтав. держ. 

аграр. акад.]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2015-3348 А] 

 УДК 631.316:631.51 

5201. Чуба В. В. Обґрунтування експлуатаційних параметрів машинно-трак-

торних агрегатів при виконанні польових робіт з використанням дизельного 

біопалива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 

"Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Чуба В'ячеслав Володимирович ; Каб. 

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

2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—21 (28 назв). — 100 пр. — [2015-2869 А] 

 УДК 631.37:620.925 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 

5202. Корчашкіна Л. А. Особливості та регулювання процесів трансформації і 

міграції азотовмісних сполук в заплавних ґрунтах Лівобережного Лісостепу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.18 

"Ґрунтознавство" / Корчашкіна Любов Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". — 

Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. —  

[2015-2966 А] 

 УДК 631.416.1:631.445.1](477.5) 

5203. Олійник В. С. Органічна речовина чорнозему типового за застосування 

ресурсоощадних технологій в короткоротаційній сівозміні Правобережного 

Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.01.03 "Агроґрунтознавство і агрофізика" / Олійник Вікторія Сергіївна ; Каб. 

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

2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2015-2100 А] 

 УДК 631.417:631.445.4:631.582](292.485:477.4) 

5204. Тертишна А. В. Просторовий розподіл мікроелементів та глинистих мі-

нералів у схилових ґрунтах опідзоленого ряду Лівобережного Лісостепу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.18 

"Ґрунтознавство" / Тертишна Альона Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук 
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України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". 

— Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2015-3051 А] УДК 631.41(292.485:477.5) 

631.5 Агротехніка 

На ступінь доктора 

5205. Полторецький С. П. Агробіологічні основи формування високоякісного 

насіння проса в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 

Полторецький Сергій Петрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр 

"Ін-т землеробства НААН", [Уман. нац. ун-т садівництва]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (52 назви). — 100 пр. — [2015-2417 А] 

 УДК 631.52:633.17(477.4) 

На ступінь кандидата 

5206. Олепір Р. В. Ефективність способів обробітку ґрунту та сівби за виро-

щування сої в Лівобережному Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / Олепір Роман Вікторович ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН", [Ін-т 

свинарства і агропром. вир-ва НААН]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2015-2496 А] 

 УДК 631.5:633.34](477) 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь доктора 

5207. Писаренко П. В. Теоретичне обґрунтування та практична реалізація за-

стосування різних типів режимів зрошення та способів поливу сільськогос-

подарських культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 

06.01.02 "С.-г. меліорації" / Писаренко Павло Володимирович ; Держ. ВНЗ "Херсон. 

держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. землеробства Нац. акад. аграр. наук України]. — 

Херсон, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (65 назв). — 100 пр. —  

[2015-2149 А] 

 УДК 631.67:633 

На ступінь кандидата 

5208. Буднік І. П. Поверхневий стік на різних угіддях басейнів малих річок 

Житомирського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Буднік Ігор Петрович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т вод. проблем і меліорації, [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. 

політики та продовольства України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-2403 А] 

 УДК 631.6:627.152.151](477.42) 

5209. Заєць В. В. Нормування водо- та енерговикористання рисових зрошу-

вальних систем на еколого-економічних засадах : (на прикладі Придунайс. РЗС в 

Одес. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

06.01.02 "С.-г. меліорації" / Заєць Віталій Вадимович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 

природокористування. — Рівне, 2015. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 

100 пр. — [2015-2383 А] УДК 631.67:633.18.03 
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5210. Матвієць О. М. Ефективність краплинного зрошення інтенсивних яблу-

невих насаджень в умовах Закарпатської низовини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Матвієць Оксана 

Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2015-3171 А] 

 УДК 631.674.6:634.11 

5211. Мельник М. А. Вплив строків припинення поливів та інокуляції насіння 

на продуктивність сортів сої в умовах півдня України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Мельник Михайло 

Андрійович ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. землеробства 

Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-2098 А] 

 УДК 631.6:633.34:631.526.3](477.7) 

631.8 Добрива. Внесення добрив у ґрунт.  

Ростові речовини 

На ступінь кандидата 

5212. Валецька О. В. Вплив органічних ферментованих добрив на елементи 

родючості дерново-слабопідзолистого ґрунту та продуктивність ланки сівозміни : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агро-

хімія" / Валецька Оксана Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 

центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". — Харків, 2015. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2015-2576 А] 

 УДК 631.8 

5213. Клименко І. І. Вплив системи удобрення на продуктивність культур 

ланки зерно-просапної сівозміни та родючість темно-сірого опідзоленого ґрунту : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агро-

хімія" / Клименко Ірина Іванівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України, [Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України"]. — 

Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. —  

[2015-3653 А] 

 УДК 631.8:[631.452:631.445.2 

5214. Прокопчук С. В. Оптимізація мінерального живлення нуту на чорноземі 

опідзоленому Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Прокопчук Сергій Васильо-

вич ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та 

агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Уман. нац. ун-т садівництва]. — Харків, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-2418 А] 

 УДК 631.8:635.657:631.445.4(477.4) 

5215. Тарасенко О. В. Оптимізація умов живлення кукурудзи на зерно за пе-

реходу до нульового обробітку ґрунту в Лівобережному Лісостепу України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / 

Тарасенко Олексій Володимирович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-2109 А] 

 УДК 631.811:633.15:631.51](477.5) 
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631.92/.96 Сільськогосподарська екологія. Типи  

насаджень. Оцінювання ділянки 

На ступінь доктора 

5216. Єгорова Т. М. Наукові основи еколого-геохімічних процесів в агроланд-

шафтах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 

03.00.16 "Екологія" / Єгорова Тетяна Михайлівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Ін-т агроекології і природокористування, [Ін-т геол. наук НАН України]. — Київ, 

2015. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—43 (65 назв). — 100 пр. — [2015-2303 А] 

 УДК 631.95:550.4 

5217. Фурдичко О. І. Екологічні основи збалансованого розвитку агросфери в 

контексті європейської інтеграції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра с.-г. наук : спец. 03.00.16 "Екологія" / Фурдичко Орест Іванович ; Дніпропетров. 

держ. аграр.-екон. ун-т, [Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграр. 

наук України]. — Дніпропетровськ, 2015. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—45 

(104 назви). — 100 пр. — [2015-3059 А] 

 УДК 631.95(477) 

На ступінь кандидата 

5218. Богатирчук-Кривко С. К. Еколого-економічні засади розвитку системи 

управління земельними ресурсами в сільському господарстві : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природоко-

ристування та охорони навколиш. середовища" / Богатирчук-Кривко Світлана 

Кирилівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. 

— Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. —  

[2015-3253 А] 

 УДК 631.95:631.11 

5219. Домбровська С. С. Оптимізація екологічного стану сіножатей і пасовищ 

північного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Домбровська Світлана Сергіївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т агроекології і природокористування, [ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка"]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 

100 пр. — [2015-3633 А] 

 УДК 631.95:633.2.03](292.486:477-17) 

5220. Корнілова Н. А. Агроекологічне обґрунтування формування фітокомп-

лексів з використанням лікарських рослин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Корнілова Ніна Анатоліївна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2015. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3660 А] 

 УДК 631.95:615.322 

5221. Тамір Б. А. Агроекологічний стан сільських селітебних територій зони 

радіоекологічного контролю північної частини Житомирського Полісся : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Тамір 

Богдана Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і 

природокористування. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-3048 А] 

 УДК 631.95(477.42) 
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633/635 Рослинництво загалом. Рільництво. Садівництво.  

Городництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 

5222. Олійник О. І. Продуктивність сортів рису залежно від обробітку ґрунту 

та мінерального живлення в умовах Придунайської низовини : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Олійник 

Олег Ігорович ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. землеробства 

Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2015-2145 А] 

 УДК 633.18:[631.51+631.8](477.7) 

5223. Пастух Н. Р. Ефективність способів обробітку чорнозему типового під 

пшеницю озиму за різних рівнів удобрення в Лівобережному Лісостепу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / 

Пастух Наталія Ростиславівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

землеробства НААН". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-3347 А] 

 УДК 633.11"324":[631.445.4:631.51]](292.485:477.5) 

5224. Петричук Л. І. Агробіологічні основи формування високопродуктивних 

агроценозів сорго цукрового в умовах Південного Степу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Петричук Леонід 

Ігорович ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. землеробства Нац. 

акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-3551 А] 

 УДК 633.17:631.5](292.486:477.7) 

5225. Рубан В. Б. Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від густоти 

стояння рослин та мінерального живлення за краплинного зрошення : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 

Рубан Володимир Борисович ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. 

землеробства Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-2151 А] 

 УДК 633.15:631.527.5]:631.6/.8 

5226. Тимчишин О. Ф. Продуктивність гречки залежно від технологічних 

прийомів вирощування в умовах західного Лісостепу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Тимчишин 

Оксана Федорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

землеробства НААН", [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-2349 А] 

 УДК 633.12:[631.53.04+631.8](292.485:477) 

5227. Ткаченко І. Ю. Оптимізація азотного живлення пшениці спельти на 

чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Ткаченко Ігор 

Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та 

агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Уман. нац. ун-т садівництва]. — Харків, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2015-2662 А] 

 УДК 633.11:631.84](292.485:477.4) 
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5228. Худолій Л. В. Формування продуктивності пшениці озимої залежно від 

елементів технології вирощування у Правобережному Лісостепу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Худолій 

Людмила Валеріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

землеробства НААН". — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2015-3061 А] 

 УДК 633.11"324":631.53.048](292.485:477.4) 

633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини  

На ступінь кандидата 

5229. Бєлінський Ю. В. Продуктивність різностиглих сортів сої залежно від 

способів основного обробітку ґрунту і сівби в умовах Лівобережного Лісостепу 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 

"Рослинництво" / Бєлінський Юрій Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

біоенерг. культур і цукр. буряків, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва М-ва 

аграр. політики та продовольства України]. — Київ, 2015. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2015-3609 А] 

 УДК 633.34:631.5](292.485:477.5) 

5230. Гальченко Н. М. Продуктивність різновікових травостоїв залежно від їх 

видового складу та способу використання в Південному Степу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Гальченко 

Наталія Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. 

землеробства Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2015-3428 А] 

 УДК 633.2:631.55](292.486-13) 

5231. Мельник М. І. Підвищення продуктивності культурних пасовищ за-

лежно від видового складу та рівня інтенсивності їх використання в умовах 

правобережного Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво" / Мельник Микола Іванович ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля, М-во освіти і 

науки України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-2791 А] 

 УДК 633.2.03:631.547](292.485:477.4) 

5232. Мізерник Д. І. Технологічні особливості відновлення високопродуктив-

них травостоїв на вироджених старосіяних луках Передкарпаття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і 

луківництво" / Мізерник Дмитро Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 

наук. центр "Ін-т землеробства НААН", [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону]. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-2792 А] 

 УДК 633.2.03:631.816](477.8) 

5233. Пташнік М. М. Відтворення лукопасовищних травостоїв на вилучених з 

інтенсивного обробітку орних землях у Правобережному Лісостепу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і 

луківництво" / Пташнік Михайло Михайлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 

наук. центр "Ін-т землеробства НААН". — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (25 назв). — 100 пр. — [2015-2826 А] 

 УДК 633.2.03:631.5](292.485:477.4) 
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5234. Телекало Н. В. Продуктивність інтенсивних сортів гороху посівного 

залежно від впливу інокуляції та позакореневих підживлень в умовах Лісостепу 

правобережного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.01.09 "Рослинництво" / Телекало Наталія Валеріївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля, М-во освіти і науки України, Вінниц. 

нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). 

— 100 пр. — [2015-2543 А] 

 УДК 633.35:631.53.027](292.485:477.4) 

633.4 Столові коренеплоди та бульби 

На ступінь кандидата 

5235. Овчарук О. В. Продуктивність сортів і гібридів буряка кормового 

залежно від строків сівби та густоти рослин в умовах Лісостепу західного : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 

Овчарук Олена Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т кормів та сіл. госп-

ва Поділля [та ін.]. — Вінниця, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-2325 А] УДК 633.41:631.5(292.485) 

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 

На ступінь доктора 

5236. Карпук Л. М. Біологічні та технологічні основи інтенсифікації вироб-

ництва буряків цукрових у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Карпук 

Леся Михайлівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — Київ, 2015. — 45 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (51 назва). — 130 пр. — [2015-2615 А] 

 УДК 633.63:631.5](477) 

На ступінь кандидата 

5237. Зацерковна Н. С. Продуктивність гібридів цукрових буряків залежно від 

застосування добрив і передпопередників в умовах Правобережного Лісостепу 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 

"Рослинництво" / Зацерковна Наталія Сергіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

біоенерг. культур і цукр. буряків. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2015-3460 А] 

 УДК 633.63:631.895](292.485:477.4) 

5238. Тищенко М. В. Ефективність вирощування буряків цукрових за різного 

насичення й удобрення в зернобурякових сівозмінах Лівобережного Лісостепу 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 

"Заг. землеробство" / Тищенко Микола Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН", [Ін-т біоенерг. культур і цукр. 

буряків]. — Київ, 2015. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — 

[2015-2852 А] УДК 633.63:631.5](477.5) 

633.7/.9 Інші рослини харчового і промислового використання 

На ступінь доктора 

5239. Хоміна В. Я. Агроекологічні і теоретичні аспекти застосування біо-

генних чинників при вирощуванні лікарських і ефіроолійних культур в умовах 
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Лісостепу західного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 

06.01.09 "Рослинництво" / Хоміна Вероніка Ярославівна ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. 

аграр. ун-т", [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т]. — Херсон, 2015. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—38 (37 назв). — 100 пр. — [2015-3743 А] 

 УДК 633.88:631.52](292.485:477.8) 

На ступінь кандидата 

5240. Куцегуб Г. О. Вплив елементів технології вирощування ріпаку ярого на 

врожайність в умовах східного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Куцегуб Геннадій 

Олександрович ; Сум. нац. аграр. ун-т [та ін.]. — Суми, 2015. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3666 А] 

 УДК 633.853.49"321":631.58](477) 

634.8 Виноградарство 

На ступінь кандидата 

5241. Жигайло Т. С. Моделювання формування продуктивності технічних 

сортів винограду в умовах Північного Причорномор'я : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Жигайло Тарас 

Сергійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і 

виноробства ім. В. Є. Таїрова". — Одеса, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2015-2382 А] 

 УДК 634.8.07(477.72/.74) 

5242. Скурідін О. А. Контроль хвороби усихання гребенів на виноградних 

насадженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.01.08 "Виноградарство" / Скурідін Олег Анатолійович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова", 

[Нац. ін-т винограду і вина "Магарач"]. — Одеса, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2015-2844 А] 

 УДК 634.8:632.952 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 

5243. Акуленко В. В. Формування врожайності та якості насіння квасолі 

звичайної за різних технологій вирощування в Правобережному Лісостепу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 

Акуленко Віталій Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр 

"Ін-т землеробства НААН". — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-2362 А] 

 УДК 635.652:631.51](477) 

5244. Виродов О. С. Ефективність вирощування томата і огірка беззмінно та у 

ланках спеціалізованих сівозмін за систем удобрення в Правобережному Лісостепу 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 

"Овочівництво" / Виродов Олександр Сергійович ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Ін-т овочівництва і баштанництва, [Ін-т садівництва]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-2904 А] 

 УДК 635.63/.64:631.582](292.485:477.4) 
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5245. Крючко Л. В. Особливості прояву стиглості та інших ознак у між-

видових гібридів картоплі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

спец. 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Крючко Людмила Василівна ; Сум. нац. 

аграр. ун-т, Полтав. держ. аграр. акад. — Суми, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2015-3495 А] 

 УДК 635.21:631.526 

5246. Семенченко О. Л. Ефективність повторних посівів овочевих культур та 

картоплі у північному Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Семенченко Олена Леонідівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва. — Харків, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (30 назв). — 100 пр. — [2015-3035 А] 

 УДК 635.1/.6:631.55.034](292.486:477-17) 

5247. Стефанюк С. В. Обґрунтування елементів технології вирощування бу-

ряка столового в Західному Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Стефанюк Світлана Василівна ; 

Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 

[Львів. нац. аграр. ун-т]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 

130 пр. — [2015-3370 А] 

 УДК 635.11.04(477.8) 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення  

тварин і птахів 

На ступінь кандидата 

5248. Ляшук І. О. Порівняльна оцінка ефективності різних систем нормування 

годівлі корів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Ляшук Інна Олександрівна ; Львів. 

нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Поділ. держ. аграр.-

техн. ун-т]. — Львів, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 120 пр. 

— [2015-3673 А] 

 УДК 636.2.084.423 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

5249. Долецький С. П. Теоретичне та клініко-експериментальне обґрунтуван-

ня профілактики порушень мінерального обміну в корів у біогеохімічних зонах 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.01 

"Діагностика і терапія тварин" / Долецький Станіслав Павлович ; Каб. Міністрів 

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

38 с. : табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (49 назв). — 100 пр. — [2015-3449 А] 

 УДК 636.2.09:591.133.15 

5250. Мисак А. Р. Паліативно-хірургічні методи та біотерапія за папіломатозу 

у великої рогатої худоби і пухлин молочної залози у собак : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.05 "Вет. хірургія" / Мисак 

Андрій Романович ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та 

біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2015. — 32 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (45 назв). — 100 пр. — [2015-3177 А] 

 УДК 636.2.09+636.7.09]:616-006-089 
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5251. Тішин О. Л. Фармако-токсикодинаміка комплексного протипаразитар-

ного препарату на основі аверсектину С і клозантелу та один із шляхів зменшення 

його побічного впливу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : 

[спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" / Тішин Олександр Леонідович ; 

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. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—40 (54 назви). — 

100 пр. — [2015-3731 А] 

 УДК 636.09:615.284.065 

5252. Фотіна Г. А. Фармако-токсикологічна та клінічна оцінка хіміотерапев-

тичних засобів для схем ротації в птахівництві : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" / Фотіна 

Ганна Анатоліївна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій  

ім. С. З. Ґжицького, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Львів, 2015. — 41 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 30—38 (73 назви). — 100 пр. — [2015-3221 А] 

 УДК 636.5/.6.09:615.28 

На ступінь кандидата 

5253. Алтахер Харітх Абдулла Наджем. Епізоотологічний моніторинг та 

вдосконалення лабораторної діагностики хвороби Ньюкасла птиці : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, 

епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Алтахер Харітх Абдулла Наджем ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. 

медицини", [Харків. держ. зоовет. акад.]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2015-2563 А] 

 УДК 636.5.09:616.99 

5254. Головко О. А. Епізоотологічний моніторинг та молекулярно-генетична 

діагностика чуми м'ясоїдних у собак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та 

імунологія" / Головко Оксана Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 

наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Держ. наук.-контрол. ін-т 

біотехнології і штамів мікроорганізмів Держ. вет. та фітосанітар. служби України]. 

— Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2015-2588 А] УДК 636.7.09:616.98 

5255. Дідух А. В. Парвовірусна інфекція собак : (діагностика, лікування) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. 

мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Дідух Андрій 

Володимирович ; Держ. вет. та фітосанітар. служба України, Держ. наук.-контрол. 

ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів. — Київ, 2015. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2015-2128 А] 

 УДК 636.7.09:616.98-07-08 

5256. Дмитриєва Г. В. Біологічні засоби контролювання активності 

протимікробних препаратів та їх залишкових кількостей в продукції тваринного 

походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 

16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / 

Дмитриєва Ганна Василівна ; Держ. вет. та фітосанітар. служба України, Держ. 

наук.-контрол. ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів. — Київ, 2015. — 22 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2015-2217 А] 

 УДК 636.09:615.33.07 
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5257. Жовнір О. М. Асоціації мікроорганізмів за фузобактеріозу та удоско-

налення засобів специфічної профілактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби 

та імунологія" / Жовнір Олександр Михайлович ; Держ. вет. та фітосанітар. служба 

України, Держ. наук.-контрол. ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів, [Ін-т вет. 

медицини Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). — 100 пр. — [2015-2086 А] 

 УДК 636.09:579.62 

5258. Заремба О. В. Бівалентна культуральна вакцина проти хвороби Марека : 

(штами FC-126 та SBG вірусу герпесу індичок і курей) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, 

інфекц. хвороби та імунологія" / Заремба Олександр Васильович ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Харків, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-2606 А] 

 УДК 636.5.09:616.523]:615.371 

5259. Землянський А. О. Інформативність показників обміну ліпідів для 

діагностики та оцінки ефективності лікування собак за внутрішніх хвороб : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і 

терапія тварин" / Землянський Андрій Олександрович ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, 

[Луган. нац. аграр. ун-т]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2015. — 22 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2015-3132 А] 

 УДК 636.7.09:591.05 

5260. Ковальчук І. І. Патоморфологічні зміни в собак за гострого перебігу 

бабезіозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 

"Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Ковальчук Ірина Ігорівна ; Каб. 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Житомир. 

нац. агроекол. ун-т]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-3480 А] 

 УДК 636.7.09:616.995.42 

5261. Корячков В. А. Еймеріоз кролів та нутрій : (поширення, діагностика та 

заходи боротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 

16.00.11 "Паразитологія" / Корячков Віктор Анатолійович ; Львів. нац. ун-т вет. 

медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — 

Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2015-2135 А] 

 УДК 636.92+636.932.3].09:616.99 

5262. Левицька В. А. Енцефалітозооноз кролів : (епізоотологія та методи 

діагностики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 

16.00.11 "Паразитологія" / Левицька Вікторія Андріївна ; Львів. нац. ун-т вет. 

медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Львів, 

2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2015-3320 А] УДК 636.92.09:616.993 

5263. Локес-Крупка Т. П. Гепатоліпідоз у котів : (діагностика, лікування, 

профілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 

16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Локес-Крупка Терезія Петрівна ; Каб. 

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

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-3322 А] 

 УДК 636.8.09:616.36-002 
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5264. Романішина О. О. Епізоотологічний моніторинг лептоспірозу та 

удосконалення профілактичних заходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби 

та імунологія" / Романішина Оксана Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Ін-т вет. медицини]. — 

Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. —  

[2015-2651 А] УДК 636.09:616.98 

5265. Семанюк Н. В. Роль асоціацій мікроорганізмів зубної бляшки в розвитку 

хронічного катарального гінгівіту у собак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби 

та імунологія" / Семанюк Назарій Володимирович ; Держ. вет. та фітосанітар. служба 

України, Держ. наук.-контрол. ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів, [Львів. 

нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — Київ, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-3720 А] 

 УДК 636.7.09:616.314-084-089.818.1 

5266. Трофімов М. М. Інвазійні хвороби кролів: еймеріоз, пасалуроз, цисти-

церкоз : (епізоотологія, патогенез, заходи боротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Трофімов Микола 

Миколайович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, 

[Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини"]. — Львів, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2015-3734 А] 

 УДК 636.92.09:616.99 

5267. Тюпіна Н. В. Санітарно-гігієнічні аспекти адаптаційної здатності 

голштинської худоби європейської селекції в степовій зоні України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. 

санітарія" / Тюпіна Надія Валеріївна ; Харків. держ. зоовет. акад., [Дніпропетров. 

держ. аграр.-екон. ун-т]. — Харків, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-2666 А] 

 УДК 636.234.083.3.09(292.486:477) 

5268. Утицьких Т. О. Методи та засоби неінвазивної діагностики морфо-

функціонального стану яєчників корів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Утицьких Тетяна 

Олександрівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Харків. 

нац. ун-т радіоелектроніки]. — Харків, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(18 назв). — 100 пр. — [2015-3596 А] 

 УДК 636.2.09:618.11-072 

5269. Федорків О. П. Прогнозування, діагностика та профілактика гострого 

післяродового ендометриту у корів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Федорків Олена Петрівна ; Львів. нац. 

ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Ін-т вет. медицини НААН 

України]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 

— [2015-3738 А] 

 УДК 636.2.09:618.7-002 

636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь кандидата 

5270. Горєлова В. М. Продуктивні та технологічні ознаки корів центрально-

східного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія 

вир-ва продуктів тваринництва" / Горєлова Вікторія Михайлівна ; Дніпропетров. 

держ. аграр.-екон. ун-т, [Харків. держ. зоовет. акад.]. — Дніпропетровськ, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3117 А] 

 УДК 636.22/.28.034.082(477) 

5271. Писаренко А. В. Селекційно-генетична оцінка збереження генофонду 

червоної степової породи у заводському стаді : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Писа-

ренко Андрій Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики 

тварин ім. М. В. Зубця, [Ін-т тваринництва степ. р-нів ім. М. Ф. Іванова "Асканія 

Нова" — Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 

2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2015-3698 А] 

 УДК 636.22.082 

5272. Полуліх М. І. Метаболічна та продуктивна дія удосконаленої білково-

вітамінно-мінеральної добавки у годівлі дійних корів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / 

Полуліх Михайло Іванович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій  

ім. С. З. Ґжицького, [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону НААН]. — Львів, 2015. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-2503 А] 

 УДК 636.2.087.7 

5273. Слюсар М. В. Селекційні аспекти відбору корів українських чорно-рябої 

та червоно-рябої молочних порід за мастю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Слюсар Микола 

Вікторович ; 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 (10 назв). — 120 пр. — [2015-3040 А] 

 УДК 636.2.082(477) 

636.3 Дрібні жуйні тварини. Дрібна рогата худоба 

На ступінь доктора 

5274. Ткачук В. М. Біохімічне обґрунтування формування фізико-хімічних 

властивостей вовни овець : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 

[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Ткачук Віталій Мирославович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т біології тварин. — Львів, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 

(42 назви). — 100 пр. — [2015-3056 А] 

 УДК 636.32/.38.035:577.1 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 

5275. Поліщук С. А. Особливості окисної модифікації ліпідів і білків у спермі 

кнурів-плідників за дії "Мультибактеріну" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Поліщук Світлана Анатоліївна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — 

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

[2015-3016 А] 

 УДК 636.4.082.4:577.115 
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636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь кандидата 

5276. Ковальова С. П. Екологічне обґрунтування вирощування качок на 

радіоактивно забруднених територіях Полісся України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Ковальова Світлана 

Петрівна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Ін-т сіл. госп-ва Полісся Нац. акад. аграр. 

наук України]. — Житомир, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2015-2619 А] 

 УДК 636.597:[504.5:628.4.047]](477) 

637 Продукти тваринництва і мисливства 

637.1/.3 Молочна промисловість. Молоко.  

Кисломолочні продукти 

На ступінь кандидата 

5277. Аль-Базі М. К. Якість і технологічні властивості молока корів різних 

порід в умовах однотипного утримання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Аль-

Базі Мезгер Каміль ; Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Харків. держ. зоовет. 

акад.]. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). 

— 100 пр. — [2015-3082 А] 

 УДК 637.12.05 

5278. Кравець О. І. Очистка молочної сироватки від білкової дисперсної 

фази : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 

"Процеси та обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Кравець Олег 

Ігорович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — 

Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (29 назв). — 

100 пр. — [2015-3155 А] 

 УДК 637.142.2.031 

5279. Мусій Л. Я. Розроблення технології кисловершкового масла з пробіо-

тичними властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Мусій 

Любов Ярославівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Львів. нац. ун-т вет. 

медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (21 назва). — 100 пр. — [2015-3181 А] 

 УДК 637.236 

5280. Рябоконь Н. В. Розроблення технології згущених молочних консервів з 

плодово-ягідними наповнювачами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з 

гідробіонтів" / Рябоконь Наталія Валеріївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 

2015. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (23 назви). — 100 пр. — 

[2015-2339 А] 

 УДК 637.142.2:664.85 

5281. Чернюшок О. А. Удосконалення технології напоїв із сироватки молоч-

ної, обробленої електроіскровими розрядами : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і 
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продуктів з гідробіонтів" / Чернюшок Ольга Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технологій. 

— Київ, 2015. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 

100 пр. — [2015-2554 А] УДК 637.344 

637.5 М'ясо. М'ясні харчові продукти 

На ступінь доктора 

5282. Сухенко В. Ю. Науково-технічні основи м'ясоподрібнювальних процесів 

переробних підприємств АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / 

Сухенко Владислав Юрійович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України]. — Київ, 2015. — 47 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—44 

(82 назви). — 140 пр. — [2015-2270 А] УДК 637.513.4 

65 Організація та управління підприємствами зв'язку,  

транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа,  

рахівництво. Зв'язок з громадськістю 

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. 

Видавництва. Книжкова торгівля 

На ступінь кандидата 

5283. Вакуліч Д. А. Удосконалення технології конгревного тиснення шрифтом 

Брайля на картонних пакованнях для підвищення тактильного сприйняття : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.01 "Машини і процеси 

полігр. вир-ва" / Вакуліч Діана Антонівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2015. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (30 назв). — 100 пр. — [2015-2452 А] 

 УДК 655.3.022:003.24]:676.826 

5284. Гавриш Б. М. Удосконалення технології відтворення зображень 

растровими скануючими пристроями виведення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / 

Гавриш Богдана Михайлівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2015-2456 А] 

 УДК 655.226.1:004.352 

5285. Дубневич М. М. Удосконалення процесу кольоровідтворення фото-

графічних зображень у видавничих системах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / 

Дубневич Мирослава Миронівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2015. — 25 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (24 назви). — 100 пр. — [2015-2464 А] 

 УДК 655.3.024.027 

5286. Лоза Г. І. Видавнича діяльність Київського політехнічного інституту : 

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

27.00.05 "Теорія та історія видавн. справи та редагування" / Лоза Галина Іванівна ; 

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. 13—15 (24 назви). — 

120 пр. — [2015-3515 А] 

 УДК 655.59:[378.6:62]](477-25) 

5287. Шендерівська Л. П. Управління розвитком поліграфічних підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
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та упр. підприємствами" / Шендерівська Ліна Петрівна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. 

акад. упр. персоналом", [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (30 назв). — 100 пр. — [2015-3753 А] 

 УДК 655.15:005.1 

656 Транспортні та поштові служби. Організація  

та управління перевезеннями 

На ступінь доктора 

5288. Мінакова С. М. Стратегічні орієнтири розвитку логістичних транспорт-

них систем України в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-

ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мінакова Світлана 

Михайлівна ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Нац. ун-т кораблебудування 

ім. адмірала Макарова]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2015. — 37 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (35 назв). — 120 пр. — [2015-2794 А] 

 УДК 656.07:005.932](477) 

5289. Разумова К. М. Організаційно-економічний механізм забезпечення 

ефективності функціонування пасажирських перевезень на транспорті : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. 

нац. госп-вом" / Разумова Катерина Миколаївна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — 

Харків, 2015. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (36 назв). — 100 пр. —  

[2015-3356 А] 

 УДК 656.072-027.236 

На ступінь кандидата 

5290. Василенко І. В. Управління економічною ефективністю доставки спе-

ціальних вантажів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Василенко Ігор Володи-

мирович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 

(31 назва). — Примірник деф.: два рази надрук. с. 5—6, 19—20. — 120 пр. —  

[2015-3099 А] 

 УДК 656.025.4.07 

5291. Дудник О. С. Підвищення ефективності організації міжнародних ван-

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

05.22.01 "Трансп. системи" / Дудник Олексій Сергійович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 

2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (21 назва). — 100 пр. — 

[2015-2465 А] 

 УДК 656.073.7-027.543 

656.1 Дорожній (безрейковий) транспорт 

На ступінь кандидата 

5292. Бурко Д. Л. Закономірності формування транспортних потоків у містах : 

(на прикладі м. Харкова) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / Бурко Дмитро Леонідович ; Харків. нац. ун-т 

міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2015-2574 А] 

 УДК 656.11.07(477.54-25) 

5293. Семченко Н. О. Емпірико-аналітичне визначення параметрів транспорт-

них потоків у центральних частинах міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Трансп. системи" / Семченко Наталія Олек-

сандрівна ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2015. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2015-2837 А] 

 УДК 656.11.053(1-21) 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту. Залізничний рух 

На ступінь кандидата 

5294. Гребенюк В. Ю. Удосконалення методів та засобів контролю рухомих 

одиниць залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Гребенюк 

Вікторія Юріївна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 150 пр. — [2015-2926 А] 

 УДК 656.2.06 

5295. Польова В. В. Управління трудовою поведінкою працівників під-

приємств залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Валеріївна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2015. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (29 назв). — 100 пр. — [2015-2533 А] 

 УДК 656.2.07:005.962.15 

5296. Сіваконева Г. О. Удосконалення технології пасажирських залізничних 

перевезень у безпересадковому сполученні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / Сіваконева Ганна Олек-

сандрівна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—18 (34 назви). — 150 пр. — [2015-3037 А] 

 УДК 656.2.025.2 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 

5297. Горошко К. О. Оцінка інвестиційного потенціалу судноплавних компа-

ній внутрішнього водного транспорту та напрями його реалізації : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Горошко Катерина Олексіївна ; Київ. держ. акад. вод. трансп. 

ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-2590 А] 

 УДК 656.611.2.07:330.322 

5298. Рукас-Пасічнюк В. Г. Організаційно-економічний механізм трансферу 

інноваційних розробок на підприємствах водного транспорту : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Рукас-Пасічнюк Вероніка Геннадіївна ; Київ. держ. акад. вод. 

трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2015-2652 А] 

 УДК 656.6.07:330.341.1 

656.7 Експлуатація повітряного транспорту 

На ступінь доктора 

5299. Капаруліна І. М. Методологічні засади розвитку авіапідприємств в 

умовах економічної трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Капаруліна Ірина 

Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 

(48 назв). — 100 пр. — [2015-2752 А] УДК 656.7.07 

На ступінь кандидата 

5300. Герасименко І. М. Маркетингове забезпечення діяльності авіакомпанії 

на ринку агроавіаційних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Герасименко Ірина 

Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-2376 А] 

 УДК 656.7.076:631.15 

5301. Родіонов П. Ю. Управління інформаційною діяльністю авіакомпанії : 

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

та упр. підприємствами" / Родіонов Павло Юрійович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2015-3028 А] 

 УДК 656.7.07:004.9 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

5302. Гоголь Т. А. Обліково-аналітичне забезпечення в управлінні діяльністю 

підприємств малого бізнесу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Гоголь Тетяна Анатоліївна ; 

Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 32, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—30 (46 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2015-2211 А] 

 УДК 657:334.012.61-022.51(477) 

5303. Дмитренко І. М. Теорія, методологія та організація аудиту корпоратив-

них систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Дмитренко Ірина Миколаївна ; Держ. служба 

статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. — Київ, 2015. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (53 назви). — 150 пр. — [2015-3445 А] 

 УДК 657.6:334.78 

5304. Канцуров О. О. Інституціональні засади розвитку бухгалтерського об-

ліку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. 

облік, аналіз та аудит" / Канцуров Олег Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2015. — 33 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 27—30 (39 назв). — 100 пр. — [2015-3649 А] 

 УДК 657.05 

На ступінь кандидата 

5305. Андросенко О. О. Бухгалтерський облік і аналіз в управлінні витратами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. 

облік, аналіз та аудит" / Андросенко Олена Олексіївна ; Держ. служба статистики 

України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — 

Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 

100 пр. — [2015-3404 А] 

 УДК 657.471 

5306. Біляр А. І. Облікове забезпечення стратегічного управління власністю 

сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Біляр Андрій Іванович ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(21 назва). — 100 пр. — [2015-3251 А] 

 УДК 657:631.15 

5307. Больботенко І. В. Організація системи економічної безпеки суб'єктів 

аудиторської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / Больботенко Інна 

Вікторівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—21 (20 назв). — 100 пр. — [2015-3255 А] 

 УДК 657.6:005.934 

5308. Грицак О. С. Бухгалтерський облік та внутрішній аудит операцій за-

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

облік, аналіз та аудит" / Грицак Оксана Степанівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — 

Житомир, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-3276 А] 

 УДК 657.412.1 

5309. Івасечко У. В. Облік і аудит розрахунків за страхуванням у підприємст-

вах будівельної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Івасечко Уляна Вікторівна ; Тернопіл. 

нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 150 пр. — [2015-2745 А] 

 УДК 657.4:69 

5310. Клименко І. В. Бухгалтерський облік та аналіз автотранспортних послуг 

в умовах лізингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Клименко Ігор Віталійович ; Житомир. 

держ. технол. ун-т. — Житомир, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-3475 А] 

 УДК 657.4:656.13.07 

5311. Надвиничний О. А. Аналіз маркетингової діяльності промислових під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Надвиничний Олександр Анатолійович ; Тернопіл. нац. 

екон. ун-т. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

150 пр. — [2015-3535 А] 

 УДК 657.62:658.8 

5312. Рошко Н. Б. Облік і аналіз туристичної діяльності : (на прикладі Карпат. 

регіону України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Рошко Наталія Борисівна ; Київ. нац.  

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(25 назв). — 100 пр. — [2015-3712 А] 

 УДК 657:338.486.4](477.8) 

5313. Сагарьова Д. О. Організаційно-методичне забезпечення постмитного 

контролю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Сагарьова Дарія Олександрівна ; Одес. нац. екон. ун-т. 

— Одеса, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2015-2832 А] 

 УДК 657:656.073.5 
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5314. Сенчук Т. Я. Облік і внутрішній контроль витрат на дослідження та 

розробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Сенчук Тарас Ярославович ; Центр. спілка спожив. т-в 

України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2015-3721 А] 

 УДК 657.471 

5315. Чміль Г. Л. Облік і аналіз капіталу в системі управління торговельними 

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Чміль Ганна Леонідівна ; Харків. держ. 

ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(20 назв). — 100 пр. — [2015-2437 А] 

 УДК 657.41 

5316. Юрченко О. А. Бухгалтерський облік і внутрішній контроль витрат 

іншої операційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Юрченко Олександр Ана-

толійович ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та 

аудиту. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(23 назви). — 110 пр. — [2015-2119 А] 

 УДК 657.471.6 

658 Організація комерційних і приватних підприємств.  

Організація торгівлі 

На ступінь доктора 

5317. Дубовик Т. В. Управління інтегрованими інтернет-маркетинговими ко-

мунікаціями підприємств торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Дубовик Тетяна 

Віталіївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—37 (45 назв). — 100 пр. — [2015-3451 А] 

 УДК 658.8:004.738.5 

5318. Йохна М. А. Інституційне і ресурсне забезпечення міжнародної кон-

курентоспроможності промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Йохна 

Микола Антонович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2015. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (53 назви). — 100 пр. — [2015-2749 А] 

 УДК 658.821:62 

5319. Коверга С. В. Управління збалансованим розвитком промислових під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Коверга Сергій В'ячеславович ; Донбас. держ. 

машинобудів. акад., [Ін-т економіки пром-сті НАН України]. — Краматорськ (Донец. 

обл.), 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (51 назва). — 120 пр. —  

[2015-2476 А] УДК 658.5 

5320. Лабунська С. В. Методологічні засади управління витратами іннова-

ційної діяльності підприємства: аспекти економічної безпеки : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Лабунська Світлана Віталіївна ; Сум. держ. ун-т, [Харків. нац. 

екон. ун-т ім. Семена Кузнеця]. — Суми, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—37. — 100 пр. — [2015-2977 А] 

 УДК 658.152:330.341.1 
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5321. Масленніков Є. І. Забезпечення системи управління фінансовою стій-

кістю промислового підприємства: теорія і методологія : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Масленніков Євген Іванович ; ПВНЗ "Європ. ун-т", [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова]. — Київ, 2015. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 

(54 назви). — 100 пр. — [2015-3522 А] 

 УДК 658.14/.15 

5322. Теребух А. А. Формування та реалізація господарських рішень на ма-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Теребух Андрій 

Андрійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 44 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—42 (79 назв). — 100 пр. — [2015-3213 А] 

 УДК 658.5:62 

На ступінь кандидата 

5323. Безуглий А. О. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефек-

тивності розподілу фінансових ресурсів в дорожньому господарстві : автореф. 

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

підприємствами" / Безуглий Артем Олександрович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2015-3089 А] 

 УДК 658.14/.17:625.7 

5324. Бєловолова Н. М. Управління маркетинговою діяльністю підприємств 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бєловолова Наталя Миколаївна ; 

Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2015-3407 А] 

 УДК 658.8:62 

5325. Вовк М. А. Економічна оцінка технологічного оновлення підприємств 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Вовк Марина Анатоліївна ; Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2015-2713 А] 

 УДК 658.589:62 

5326. Вороновська М. М. Стимули і мотиви інноваційної діяльності праців-

ників машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Вороновська Марта 

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

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (32 назви). — 100 пр. — [2015-2913 А] 

 УДК 658.589:62 

5327. Горячка О. О. Формування та функціонування інноваційних креативних 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Горячка Ольга Олегівна ; 

Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—21. — 100 пр. — [2015-2460 А] 

 УДК 658.3:005.963-026.15 

5328. Громика Р. П. Методичне забезпечення розробки стратегії інновацій-

ного розвитку підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Громика Роман Петро-

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

— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2015-2593 А] 

 УДК 658.11:[005.21:005.591.6 

5329. Довгунь О. С. Формування системи договірних відносин у процесі 

інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття 

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

Довгунь Оксана Степанівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — [2015-3286 А] 

 УДК 658.152:62 

5330. Іванечко Н. Р. Маркетингові стратегії підприємств на ринку торго-

вельно-розважальних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Іванечко Неля Рости-

славівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (25 назв). — 150 пр. — [2015-2609 А] 

 УДК 658.8 

5331. Калугіна Н. А. Маркетингова стратегія розвитку телекомунікаційного 

підприємства на засадах диверсифікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Калугіна 

Наталія Анатоліївна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3646 А] 

 УДК 658.8:621.39 

5332. Кіпа Д. В. Методичне забезпечення формування конкурентної стратегії 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кіпа Денис 

В'ячеславович ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-2757 А] 

 УДК 658.821:62 

5333. Клювак О. В. Управління фінансовими потоками підприємства на за-

садах логістики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2015-3476 А] 

 УДК 658.14/.15:658.7 

5334. Кобець Д. Л. Система маркетинг-менеджменту діяльності промислових 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кобець Дмитро Леонтійович ; 

Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", [Хмельниц. нац. ун-т]. — Львів, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2015-3302 А] 

 УДК 658.11:005:339.138 

5335. Король С. А. Методи управління економічною ефективністю промисло-

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Король Світлана Анатоліївна ; 

Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 150 пр. — [2015-3488 А] 

 УДК 658.155:334.716 

5336. Левшова Ю. О. Механізм реструктуризації виробничих потужностей 

корпоративної структури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Левшова Юлія Олександрівна ; 

Донбас. держ. машинобудів. акад., [Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — 

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

с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — [2015-2487 А] 

 УДК 658.51:005.934.4]:334.78 

5337. Мелих О. В. Формування та оцінювання інвестиційних рішень про-

мисловими підприємствами на засадах контролінгу : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Мелих Ольга Володимирівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. нац. акад. зв'язку 

ім. О. С. Попова]. — Одеса, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). 

— 120 пр. — [2015-3679 А] 

 УДК 658.152:334.716.025.12 

5338. Паласюк Б. М. Формування логістичних систем дистрибуції на ринку 

препаратів фармацевтичної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Богдан Михайлович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад., 

[Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Львів, 2015. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2015-2642 А] 

 УДК 658.7:615.012 

5339. Полторацька О. В. Механізм управління ресурсозбереженням на мета-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Полторацька Оксана Во-

лодимирівна ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 

2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — 100 пр. — 

[2015-3700 А] 

 УДК 658.7-049.34:669 

5340. Рикуніч А. Ю. Управління інфраструктурою машинобудівних під-

приємств України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Рикуніч Анастасія Юріївна ; 

Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3562 А] 

 УДК 658:62](477) 

5341. Савіцький А. В. Підвищення якості продукції у забезпеченні конку-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Савіцький Андрій 

Вікторович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (28 назв). — 100 пр. — [2015-2342 А] 

 УДК 658.562 

5342. Суворова С. Г. Управління маркетинговими дослідженнями на дере-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Суворова Світлана 

Геннадіївна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", [Чернігів. держ. ін-т 

економіки і упр.]. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). 

— 100 пр. — [2015-3046 А] 

 УДК 658.8:674 

5343. Тарасова К. І. Інтегральне оцінювання ризиків діяльності машинобудів-

них підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Тарасова Кристина Ігорівна ; 

Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2015-3049 А] УДК 658.155:62 

5344. Ткач У. В. Управління інноваційними ризиками на підприємствах харчо-

вої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ткач Уляна Володимирівна ; 

Нац. ун-т харч. технологій, [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Київ, 2015. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 150 пр. — [2015-3732 А] 

 УДК 658.589:663/664 

5345. Товма О. А. Управління діловою репутацією торговельного підприємства : 

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

та упр. підприємствами" / Товма Ольга Анатоліївна ; Харків. держ. ун-т харчування 

та торгівлі. — Харків, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (25 назв). — 

100 пр. — [2015-3593 А] 

 УДК 658.6:005.336.6 

5346. Тригоб'юк С. С. Система стратегічного планування діяльності малих і 

середніх приладобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Тригоб'юк 

Сергій Сергійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—21 (26 назв). — 100 пр. — [2015-3733 А] 

 УДК 658.11:681.2]:[005.51:005.21 

5347. Хоменко О. О. Товарознавча оцінка арахісу та вдосконалення спожив-

них властивостей продуктів з нього : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство харч. продуктів" / Хоменко Ольга 

Олексіївна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2015. — 21 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 150 пр. — [2015-2670 А] 

 УДК 658.62:005.52]:664-035.233.68 

5348. Цибулько Д. І. Організаційно-економічне забезпечення технічного 

переозброєння промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Дмитро Іванович ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2015. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-2435 А] 

 УДК 658.58 

5349. Шишковський С. В. Економічне оцінювання та планування розвитку 

підприємств в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Сергій Вікторович ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", [Нац. ун-т "Львів. 

політехніка"]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — 

[2015-2556 А] 

 УДК 658.5:005.336 

5350. Яворська Н. Р. Інструменти забезпечення соціально-економічної взаємо-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Яворська Наталія Романівна ; 

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

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2015-2676 А] 

 УДК 658.5:005.584.1 
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66 Хiмiчна технологія. Хiмiчна промисловість  

і спорiдненi галузі 

На ступінь доктора 

5351. Бошкова І. Л. Інтенсифікація процесів тепломасопереносу в рослинних 

матеріалах при дії мікрохвильового електромагнітного поля : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. 

теплоенергетика" / Бошкова Ірина Леонідівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — 

Одеса, 2015. — 45 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—42. — 100 пр. — [2015-3261 А] 

 УДК 66.04-971-035.2:537.868 

5352. Кутовий В. О. Розвиток наукових основ енергоефективного термо-

вакуумного сушильного устаткування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Кутовий 

Володимир Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. наук. центр 

"Харків. фіз.-техн. ін-т" НАН України]. — Львів, 2015. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—36 (46 назв). — 100 пр. — [2015-2233 А] 

 УДК 66.047 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь доктора 

5353. Курта С. А. Удосконалення технології виробництва хлористого вінілу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.04 "Технологія 

продуктів органіч. синтезу" / Курта Сергій Андрійович ; Нац. ун-т "Львів. полі-

техніка", [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2015. — 

43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40 (39 назв). — 100 пр. — [2015-2778 А] 

 УДК 661.723.2 

На ступінь кандидата 

5354. Федоран Ю. О. Закономірності формування нанокристалічного інстру-

ментального матеріалу на основі нітриду бору для прецизійної лезової обробки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Ма-

теріалознавство" / Федоран Юрій Олексійович ; НАН України, Ін-т проблем 

матеріалознавства ім. І. М. Францевича. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3218 А] 

 УДК 661.65.018-022.513.2 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь кандидата 

5355. Колієнко В. А. Підвищення ефективності газифікації біомаси і викорис-

тання генераторного газу в теплових установках : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. 

теплоенергетика" / Колієнко Володимир Анатолійович ; Полтав. нац. техн. ун-т 

ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2015-3148 А] 

 УДК 662.767.2.032 

5356. Моргунов В. В. Удосконалення технології електронно-променевого очи-

щення димових газів ТЕС від NOx, SO2 на основі результатів чисельного моде-

лювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 
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"Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Моргунов Володимир Вікторович ; 

НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Укр. інж.-пед. акад.]. 

— Харків, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — 

[2015-2993 А] УДК 662.96:537.53 

663/664 Мікробіологічна промисловість.  

Харчова промисловість 

На ступінь доктора 

5357. Литвиненко О. А. Науково-практичні основи підвищення ефективності 

та довговічності кавітаційних апаратів харчових виробництв : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., 

мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Литвиненко Олександр Анатолійович ; Нац. ун-т 

харч. технологій. — Київ, 2015. — 42 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:  

с. 31—39. — 110 пр. — [2015-3668 А] 

 УДК 664.021.1:532.528 

На ступінь кандидата 

5358. Бойко О. О. Створення замкнутих контурів вторинних енергетичних 

ресурсів у харчових технологіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / 

Бойко Олексій Олегович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2015. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 135 пр. — [2015-2371 А] 

 УДК 663.4/.5.03:536.7 

664.1/.2 Цукрове виробництво. Крохмаль.  

Крохмалисті речовини 

На ступінь кандидата 

5359. Товма Л. Ф. Удосконалення технології напівфабрикату повітряно-го-

ріхового : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 

"Технологія харч. продукції" / Товма Лідія Федорівна ; Харків. держ. ун-т 

харчування та торгівлі. — Харків, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 130 пр. — [2015-2663 А] УДК 664.145 

664.3 Харчові масла та жири 

На ступінь кандидата 

5360. Котляр О. В. Технологія напівфабрикату сухого жировмісного для 

солодких страв з піноемульсійною структурою : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Котляр Олег 

Володимирович ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2015. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 1 50 пр. — [2015-2621 А] 

 УДК 664.3-027.38:664.144 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне  

та хлібопекарське виробництво 

На ступінь кандидата 

5361. Роглєв Й. Й. Удосконалення технології заморожених дріжджових напів-

фабрикатів для кулінарних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : [спец.] 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Роглєв Йосип Йосипович ; 

Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 130 пр. — [2015-2829 А] 

 УДК 664.656 

5362. Шпак М. С. Моделювання замішування тіста та визначення раціональ-

них параметрів робочих органів тістомісильних машин : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., 

мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Шпак Максим Сергійович ; Нац. ун-т харч. 

технологій. — Київ, 2015. — 22 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). 

— 130 пр. — [2015-2280 А] 

 УДК 664.653.1 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь доктора 

5363. Одарченко Д. М. Розвиток методології та методів оцінки якості та 

автентичності сировини в технологіях заморожених напівфабрикатів та харчових 

продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.13 

"Технологія консерв. і охолодж. харч. продуктів" / Одарченко Дмитро Миколайо-

вич ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі]. 

— Одеса, 2015. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—34 (69 назв). — 100 пр. — 

[2015-2635 А] УДК 664.8.037 

На ступінь кандидата 

5364. Яшонков О. А. Удосконалення процесу отримання сушених пористих 

продуктів на основі рибної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. 

вир-в" / Яшонков Олександр Анатолійович ; Харків. держ. ун-т харчування та 

торгівлі, [Керчен. держ. мор. технол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — Харків, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—20 (32 назви). — 

150 пр. — [2015-2679 А] УДК 664.95 

665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли 

665.1/.3 Олії, жири, віск і продукти, що виробляються з них 

На ступінь кандидата 

5365. Білоус О. В. Технологія стабілізації рослинних олій комплексним 

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

спец. 05.18.06 "Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-космет. продуктів" / Білоус 

Олеся Валеріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-3409 А] 

 УДК 665.3.097.8 

5366. Невмивака Д. В. Удосконалення технології одержання поверхнево-

активних похідних жирів з використанням переетерифікації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.06 "Технологія жирів, ефір. 

масел і парфумер.-космет. продуктів" / Невмивака Дар'я Володимирівна ; Нац. техн. 

ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-3537 А] 

 УДК 665.12.094.94 
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5367. Нетреба А. О. Підвищення ефективності технологічних стадій криста-

лізації та фільтрування при виморожуванні соняшникової олії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.06 "Технологія жирів, ефір. 

масел і парфумер.-космет. продуктів" / Нетреба Анна Олексіївна ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2015-3538 А] 

 УДК 665.347.8.09 

665.9 Виробництво інших органічних хімічних продуктів 

На ступінь кандидата 

5368. Гнатів З. Я. Технологія одержання коолігомерів з рідких продуктів 

піролізу вуглеводнів в присутності каталізаторів Фріделя-Крафтса : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.04 "Технологія продуктів 

органіч. синтезу" / Гнатів Зоряна Ярославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 

Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. —  

[2015-2922 А] 

 УДК 665.944 

666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість  

в'яжучих. Цемент і бетон 

666.9 Промисловість в'яжучих. Бетонні  

та залізобетонні вироби 

На ступінь кандидата 

5369. Єлькін В. В. Структура і властивості неавтоклавного пінобетону з 

механоактивованою органо-мінеральною комплексною активацією : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / 

Єлькін Владислав Вікторович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. — Одеса, 

2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-3637 А] 

 УДК 666.973.6.017.03 

669 Металургія 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь доктора 

5370. Бабанін А. Я. Розвиток наукових основ і вдосконалення технологічних 

процесів виробництва високоміцних конструкційних сталей для магістральних газо-

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

спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Бабанін Анатолій 

Якович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства, Донбас. нац. акад. буд-ва та 

архітектури. — Київ ; Макіївка (Донец. обл.), 2015. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—36 (37 назв). — 120 пр. — [2015-2887 А] 

 УДК 669.14.017 

5371. Крівенко С. В. Розвиток теорії газодинаміки шару агломераційної шихти 

та інтенсифікація теплових процесів при спіканні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. 
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сплавів" / Крівенко Сергій Вікторович ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". — 

Маріуполь (Донец. обл.), 2015. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32 (33 назви). 

— 100 пр. — [2015-3157 А] УДК 669.162.262 

На ступінь кандидата 

5372. Маначин І. О. Розробка наукових положень і технології процесу 

ковшової десульфурації чавуну магнієм з високою інтенсивністю введення реагенту : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія 

чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Маначин Іван Олександрович ; НАН 

України, Ін-т чор. металургії ім. З. І. Некрасова. — Дніпропетровськ, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 150 пр. — [2015-2988 А] 

 УДК 669.162.267.6 

5373. Чайковська Г. О. Підвищення стабільності структури та властивостей 

зміцненої стержневої арматури класу А500С при повторному нагріві : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріало-

знавство" / Чайковська Ганна Олегівна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва 

та архітектури". — Дніпропетровськ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(14 назв). — 100 пр. — [2015-3746 А] 

 УДК 669.15-194.017 

669.2/.8 Кольорова металургія. Кольорові  

метали та їхні сплави 

На ступінь кандидата 

5374. Бондарєв С. В. Закономірності формування структури та властивостей 

сплавів Al-Si при кристалізації в розплаві, що рухається, та подальшій термічній 

обробці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 

"Металознавство та терміч. оброб. металів" / Бондарєв Станіслав Вікторович ; НАН 

України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова, [Нац. металург. акад. України]. — 

Київ, 2015. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 

100 пр. — [2015-3416 А] 

 УДК 669.715.017 

5375. Ворон М. М. Управління структурою та властивостями литих титанових 

сплавів шляхом оптимізації технологічних параметрів електронно-променевої 

гарнісажної плавки з електромагнітним перемішуванням розплаву : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Ворон 

Михайло Михайлович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів, [Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-2911 А] 

 УДК 669.295.017 

5376. Смокович І. Я. Підвищення властивостей титанового сплаву ВТ6 

нанесенням дифузійних покриттів на основі алюмінію та хрому : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознавство та терміч. 

оброб. металів" / Смокович Ірина Яківна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т". — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). 

— 100 пр. — [2015-3366 А] 

 УДК 669.295.056.99:[669.71+669.26 
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67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі промисловості  

та ремесла, що виробляють готову продукцію 

674 Деревообробна промисловість 

На ступінь кандидата 

5377. Солонинка В. Р. Модифікування гомополімерних ПВА дисперсій для фор-
мування клейових з'єднань твердолистяних порід деревини : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія деревооброб., виготовлення 
меблів та виробів з деревини" / Солонинка Василь Романович ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. 
ун-т України". — Львів, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(13 назв). — 100 пр. — [2015-3582 А] УДК 674.028.9 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь кандидата 

5378. Івлєв В. В. Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів 
машини для виробництва повстяного пласта з овечої вовни : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби 
механізації с.-г. вир-ва" / Івлєв Віталій Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва", 
[Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т]. — смт Глеваха (Київ. обл.), 2015. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2015-2950 А] 

 УДК 677.31.057.617 

678 Промисловість високомолекулярних речовин.  

Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 

5379. Голотенко О. С. Розроблення епоксикомпозитних матеріалів, модифіко-
ваних НВЧ-обробкою, для захисних покриттів різного функціонального при-
значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 
"Матеріалознавство" / Голотенко Олександр Сергійович ; Херсон. держ. мор. акад., 
[Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Херсон, 2015. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—21 (22 назви). — 120 пр. — [2015-2299 А] 

 УДК 678.686:667.64 
5380. Сукачов В. В. Технології одержання, властивості та застосування полі-

силоксануретанів на основі кремнійорганічних карбофункціональних α-спиртів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 
"Технологія полімер. і композиц. матеріалів" / Сукачов Валерій Вікторович ; ДВНЗ 
"Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т]. — Дніпро-
петровськ, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — 
[2015-3728 А] УДК 678.664:661.718 

681 Точна механіка та автоматика 

681.12/.18 Промислові лічильники. Торговельні автомати.  

Сортувальні та шліфувальні машини 

На ступінь кандидата 

5381. Стеценко А. А. Удосконалення ультразвукового методу і засобів вимі-
рювання витрати текучого середовища у закритих каналах : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, 
сертифікація та метрол. забезп." / Стеценко Андрій Анатолійович ; М-во екон. 
розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології", [Харків. нац. ун-т 
радіоелектроніки]. — Харків, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (8 назв). — 
100 пр. — [2015-3586 А] 

 УДК 681.121:006.91 

681.2 Приладобудування загалом. Вимірювальна  

техніка та її виробництво. Ваги 

На ступінь кандидата 

5382. Сушко О. А. Нанофотонний метод та сенсорна система для визначення 

біологічно активних канцерогенних речовин у рідиннофазних середовищах : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. 

прилади і системи" / Сушко Ольга Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 

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

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2015-3373 А] 

 УДК 681.2:544.016 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування  

і регулювання. Високі технології. Смарт-технології 

На ступінь доктора 

5383. Александрова Т. Є. Структурно-параметричний синтез високоточних 

цифрових систем наведення і стабілізації танкового озброєння : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів 

керування" / Александрова Тетяна Євгенівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн.  

ін-т". — Харків, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—38 (61 назва). — 100 пр. 

— [2015-3601 А] УДК 681.5.013:623.412.6 

5384. Кирилович В. А. Автоматизований синтез роботизованих механоскла-

дальних технологій в гнучких виробничих комірках : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Кирилович 

Валерій Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Житомир. 

держ. технол. ун-т]. — Київ, 2015. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—45 (50 назв). 

— 1 20 пр. — [2015-3300 А] УДК 681.587:007.52 

5385. Кондратець В. О. Адаптивне розподілене керування подрібненням руди 

кульовими млинами з оптимізацією динаміки розрідження пульпи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів 

керування" / Кондратець Василь Олександрович ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", 

[Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2015. — 39 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (55 назв). — 100 пр. — [2015-3485 А] 

 УДК 681.513.6:621.926.5 

5386. Орнатський Д. П. Методи та засоби підвищення метрологічних харак-

теристик дистанційних вимірювань механічних величин : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. 

величин" / Орнатський Дмитро Петрович ; Одес. держ. акад. техн. регулювання та 

якості, [Нац. авіац. ун-т]. — Одеса, 2015. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(59 назв). — 100 пр. — [2015-3689 А] 

 УДК 681.586.2.08 
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На ступінь кандидата 

5387. Бабич С. В. Автоматизоване керування системою теплопостачання міста 

з оптимізацією структури об'єкта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Бабич Сергій 

Володимирович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-3604 А] 

 УДК 681.5.015.23:697.34 

5388. Гуліна І. Г. Автоматизація керування тепловим станом доменної печі за 

циклами накопичення-випуску чавуну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Гуліна Ірина 

Григорівна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2015. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 120 пр. — [2015-3625 А] 

 УДК 681.515:669.13 

5389. Єременко Б. М. Моделі та методи діагностування об'єктів будівництва : 

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

автоматизації проектув. робіт" / Єременко Богдан Михайлович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архітектури. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 

100 пр. — [2015-3127 А] 

 УДК 681.51.08:624.04 

5390. Косенко В. Р. Науково-методичні основи функціональної стійкості 

бортових інформаційно-керуючих комплексів маневрених транспортних засобів : 

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

технології" / Косенко Вікторія Романівна ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2015. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2015-3490 А] 

 УДК 681.518:629.05 

5391. Трохимчук С. М. Знання-орієнтовані інтелектуальні методи і моделі 

аналізу складних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Трохимчук Сергій 

Миколайович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2015. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-3735 А] 

 УДК 681.587.012:007.52 

5392. Ходаковський О. В. Моделі і методи підвищення ефективності системи 

управління технологією магнітної обробки палива : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 

Ходаковський Олексій Володимирович ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Херсон. держ. мор. 

акад.]. — Херсон, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. 

— [2015-3225 А] 

 УДК 681.5:662.7 

681.7 Оптична апаратура та прилади 

На ступінь кандидата 

5393. Іоніна К. Ю. Світловодний засіб вимірювального контролю вологості 

природного газу на основі методу точки роси : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення 

складу речовин" / Іоніна Катерина Юріївна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 

2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (35 назв). — 100 пр. — [2015-2470 А] 

 УДК 681.7.068:662.76 
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685 Виробництво шорно-сідельних та інших виробів зі шкіри.  

Взуттєве виробництво. Виробництво туристичного  

та спортивного інвентарю 

На ступінь доктора 

5394. Козарь О. П. Розвиток наукових основ створення формостійкого взуття з 

використанням мінеральних композицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра техн. наук : спец. 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. виробів і хутра" / Козарь 

Оксана Петрівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2015. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (40 назв). — 100 пр. — [2015-2961 А] 

 УДК 685.34.04:678.046.3 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь доктора 

5395. Осипов О. Ф. Система обґрунтування та вибору організаційно-

технологічних рішень реконструкції будівель : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / 

Осипов Олександр Федорович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, [Київ. нац. 

ун-т буд-ва і архітектури]. — Одеса, 2015. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40 

(55 назв). — 100 пр. — [2015-2498 А] 

 УДК 69.059.7 

На ступінь кандидата 

5396. Аліа М. Г. Підсилення і відновлення будівельних конструкцій при 

реконструкції архітектурних пам'ятників Сирії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 

Аліа Мохамад Гіяс ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2015-2282 А] 

 УДК 69.059.3:725.94](569.1) 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 

5397. Хоменко А. А. Розвиток градієнтів деформацій при локальному зво-

ложенні будівельних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Хоменко Андрій Анатолійович ; 

Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. — Одеса, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2015-2865 А] 

 УДК 691:620.193.23 

692 Конструктивні частини та елементи споруд 

На ступінь кандидата 

5398. Сморкалов Д. В. Міцність, тріщиностійкість та деформативність дво-

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

05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Сморкалов Дмитро Володи-
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мирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв). — 100 пр. — [2015-2520 А] 

 УДК 692.522.04:624.012.45 

693 Будівельні роботи загалом. Кам'яні  

та бетонні роботи. Асфальтування 

На ступінь кандидата 

5399. Свиридюк Д. Я. Створення установки для перемішування будівельних 

сумішей при формуванні контрольних зразків бетону : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і 

конструкцій" / Свиридюк Дмитро Ярославович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. 

— Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (10 назв). — 100 пр. —  

[2015-3715 А] 

 УДК 693.542 

696/697 Інженерне обладнання будівель 

На ступінь кандидата 

5400. Чабан І. В. Тепловологісна обробка повітря в компактному ударно-

пінному апараті з блоком термоелектричних модулів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та тепло-

газопостачання" / Чабан Інна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. —  

[2015-2436 А] 

 УДК 697.9 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.09 Теорія та філософія мистецтва, методи, періоди,  

стилі, способи представлення (зображення) 

На ступінь кандидата 

5401. Волік К. С. Дукачі — традиційна народна прикраса в просторі україн-

ської культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Волік Катерина Сергіївна ; Держ. ВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2015. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 100 пр. — [2015-3267 А] 

 УДК 7.011.26:391.7(=161.2) 

5402. Гошовський Р. М. Декоративно-семантичні чинники сакралізації 

культових об'єктів українців XVI — початку ХХ століть : (онтологія, типологія, 

символіка, худож. засоби) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Гошовський 

Роман Михайлович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — 

Івано-Франківськ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. —  

[2015-3435 А] 

 УДК 7.046.3(=161.2)"15/20" 

5403. Кравченко Т. О. Телебачення як фактор формування громадської думки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 
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"Теорія та історія культури" / Кравченко Тетяна Олександрівна ; М-во культури 

України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2015-2972 А] УДК 7.097:316.653 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних  

одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях.  

Ландшафти, парки. Сади 

На ступінь кандидата 

5404. Дида О. А. Принципи формування атрактивності архітектурного сере-

довища малих міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : 

[спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Дида 

Олександра Андріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 12—14 (19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-3284 А] 

 УДК 711.435:72.012 

72 Архітектура 

На ступінь доктора 

5405. Дубинський В. П. Архітектурна прогностика як засіб формування 

інноваційної екологічної архітектури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітек-

тури" / Дубинський Володимир Петрович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, 

[Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2015. — 44 с. — 

Бібліогр.: с. 38—41 (24 назви). — 120 пр. — [2015-3635 А] 

 УДК 72.01:[111.852:502 

5406. Осиченко Г. О. Методологічні основи формування естетики міського 

середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра архітектури : [спец.] 

18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Осиченко Галина 

Олексіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 33 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (41 назва). — 100 пр. — [2015-2810 А] 

 УДК 72.012:711.4 

На ступінь кандидата 

5407. Арсенян М. Ю. Храмова архітектура вірмен-переселенців на теренах 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : спец. 18.00.01 

"Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Арсенян Марія Юріївна ;  

М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. — Київ, 

2015. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 150 пр. — [2015-2443 А] 

 УДК 726:27-523.4]:314.151.3(=19)](477) 

5408. Бадюл М. Г. Функціонально-планувальна організація фізкультурно-

ігрових закладів для дітей шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. архітектури : [спец.] 18.00.02 "Архітектура будівель та споруд" / Бадюл Марія 

Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2015. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2687 А] 

 УДК 725.84-053.5 

5409. Мазніченко О. В. Становлення школи Наталії Чмутіної в контексті 

архітектурної культури України радянської доби : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 
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Мазніченко Олена Володимирівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем 

сучас. мистецтва. — Київ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — 

[2015-3517 А] УДК 72.036.071.4(477)(092) 

5410. Нешта О. Л. Принципи пропорціонування в традиційному дерев'яному 

храмобудуванні : (на прикладі храмів зах. регіонів України XVI—XIX ст.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : спец. 18.00.01 "Теорія архітектури, 

реставрація пам'яток архітектури" / Нешта Ольга Леонідівна ; М-во культури 

України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. — Київ, 2015. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 130 пр. — [2015-3345 А] 

 УДК 726.01.023.1-035.3:27-523.4](477.8)"15/18" 

5411. Оконченко О. М. Архітектура фортифікацій замків Західної України 

середини XVI — кінця XVII століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітек-

тури" / Оконченко Ольга Михайлівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. 

— 20 с., [1] арк. схеми. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв) та в підрядк. прим. — 110 пр. 

— [2015-3542 А] 

 УДК 728.81/.82.012(477.8)"155/169" 

5412. Пекарчук О. П. Реконструкція архітектурно-планувальної структури 

багатоквартирних будинків кінця ХІХ — початку ХХ століть : (на прикладі Львова) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.02 

"Архітектура будівель та споруд" / Пекарчук Оксана Петрівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв). — 100 пр. 

— [2015-3694 А] 

 УДК 728.2:711.168](477.83-25)"189/191" 

5413. Хороян Н. П. Харківська архітектурна школа в період формування й 

становлення: кінець ХІХ — перша третина ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток 

архітектури" / Хороян Наталя Петрівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — 

Харків, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. —  

[2015-3745 А] 

 УДК 72.01(477.54-25)"189/193" 

73 Пластичні мистецтва 

На ступінь кандидата 

5414. Тобілевич Г. М. Декоративна пластика в сучасному архітектурно-

просторовому середовищі (вітчизняний та зарубіжний досвід другої половини ХХ — 

початку ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.06 "Декор.-приклад. мистецтво" / Тобілевич Галина Миколаївна ; Львів. 

нац. акад. мистецтв. — Львів, 2015. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). —  

[2015-2430 А] 

 УДК 73.05:72]"195/200" 

75/76 Живопис. Графічні види мистецтва. Естамп. Графіка 

На ступінь кандидата 

5415. Білан І. С. Творчість Юрія Магалевського в контексті українського 

мистецького процесу першої третини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Білан 
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Іван Сергійович ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2015. — 17 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2015-2368 А] 

 УДК 75/76.071.1(477)"19"(092) 

5416. Колпакова Н. Я. Святий Георгій в галицькому іконописі XIV—XVI ст.: 

іконографія та еволюція образу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Колпакова Наталя 

Ярославівна ; Львів. нац. акад. мистецтв, [Ін-т народознавства НАН України]. — 

Львів, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2015-2477 А] 

 УДК 75.046.3:27-36Гео](477.83/.86)"13/15" 

5417. Прокопчук І. Ю. Мистецтво українського аванґарду 1910-х — початку 

1930-х років: образотворчі ідеї кубофутуризму та їхній вплив на процес мистецького 

формотворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Прокопчук Інна Юхимівна ; Львів. нац. 

акад. мистецтв. — Львів, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. —  

[2015-2507 А] 

 УДК 75.037.2/.3(477)"191/193" 

5418. Хао Сяо Хуа. Портрет в живописі Китаю: становлення, етапи розвитку, 

проблеми жанру в мистецтві ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Хао Сяо Хуа ; Львів. 

нац. акад. мистецтв. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — 

[2015-2863 А] 

 УДК 75.041.5(510)"19" 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь кандидата 

5419. Ван Цзо. Український солоспів у контексті сучасного виконавського 

мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Ван Цзо ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т 

мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-3420 А] 

 УДК 784.4.087.61.03'06(=161.2) 

5420. Гіголаєва-Юрченко В. О. Ґендерна ідентифікація у виконавській 

інтерпретації російської та української вокальної лірики ХІХ — початку ХХ століть : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 

"Муз. мистецтво" / Гіголаєва-Юрченко Вікторія Олександрівна ; М-во культури 

України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2015-2377 А] 

 УДК 784.071.1:305](477+(47+57))"18/19" 

5421. Горбаль В. Я. Німецький оркестр доби бароко і раннього класицизму : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 

"Муз. мистецтво" / Горбаль Вадим Ярославович ; М-во культури України, Харків. 

нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського, [Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Ли-

сенка]. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. —  

[2015-3431 А] 

 УДК 785.034/.035(430) 

5422. Кригін О. І. Універсалізм творчості Андреса Сеговії та його вплив на 

становлення вітчизняної гітарної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Кригін Олександр 
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Іванович ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Харків, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2015-3664 А] 

 УДК 780.614.131.071.2(460)(092) 

5423. Нечепуренко В. Ю. Вокальна творчість Габріеля Форе: шляхи форму-

вання жанру mеlodie : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Нечепуренко Вікторія Юріївна ; М-во 

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

17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2015-2186 А] 

 УДК 784.071.1(44)(092) 

5424. Пупіна О. О. Виконавське втілення художнього світу "Третього року 

мандрів" Ф. Ліста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Пупіна Олеся Олександрівна ; Харків. нац. ун-т 

мистецтв ім. І. П. Котляревського [М-ва культури України]. — Харків, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-3355 А] 

 УДК 780.8.083(439)(092):780.616.432.071.2 

5425. Ткаченко Є. С. Німецький лютеранський мотет ХІХ — першої половини 

ХХ ст. в еволюції жанру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Ткаченко Єлізавета Семенівна ; М-во 

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

16 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2015-2429 А] 

 УДК 783.4.035/.036(430) 

5426. Хуан Цзя. Мистецтво концертмейстера у синергійному аспекті : (на 

матеріалі камер. вокал. музики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-

тецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Хуан Цзя ; Одес. нац. муз. акад. 

ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 

100 пр. — [2015-2866 А] УДК 784.02.071.2 

791 Кінематографія. Кіномистецтво. Кінофільми 

На ступінь доктора 

5427. Безручко О. В. Формування кінематографічної школи в Україні: тео-

ретичні, практичні та мистецькі засади (тридцяті — шістдесяті роки ХХ століття) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 

"Теорія та історія культури" / Безручко Олександр Вікторович ; Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв. — Київ, 2015. — 44 с. — Бібліогр.: с. 26—41 (186 назв). — 

100 пр. — [2015-3088 А] 

 УДК 791.12.071.5(477)"193/196" 

5428. Скорик А. Я. Мистецтво телекомунікації в глобальному просторі медіа-

культури. Український дискурс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мистецтвознавства : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Скорик Адріана 

Ярославівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. 

— Київ, 2015. — 37 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 33—35 (27 назв). — 100 пр. — 

[2015-3203 А] 

 УДК 791.01:008](=161.2) 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Драматичні вистави 

На ступінь доктора 

5429. Миленька Г. Д. Теоретична спадщина Г. Е. Лессінга в контексті євро-

пейського культуротворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Миленька Галина 

Дмитрівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського, [Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-

Карого]. — Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (38 назв). — 100 пр. —  

[2015-3333 А] 

 УДК 792.01(430)(092) 

793 Громадський відпочинок і розваги. Танці. Хореографія 

На ступінь кандидата 

5430. Казначеєва Т. О. Танець як художньо-естетичний феномен в українській 

опері ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Казначеєва Тетяна Олександрівна ; 

Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової [М-ва культури України]. — Одеса, 2015. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 120 пр. — [2015-3137 А] 

 УДК 793.3.011:782.1](477)"20" 

5431. Миронова Т. В. Суспільно-культурні складові контемпорарної проектної 

діяльності у контексті художнього музею України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 

Миронова Тетяна Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника". — Івано-Франківськ, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-3526 А] 

 УДК 793.322.072.2:069](477) 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 

5432. Пітин М. П. Організаційно-методологічні основи теоретичної підготовки 

у спорті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання та 

спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Пітин Мар'ян Петрович ; Львів. 

держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2015. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 

(53 назви). — 100 пр. — [2015-3554 А] 

 УДК 796.011.3.015 

На ступінь кандидата 

5433. Грузевич І. В. Удосконалення фізичної підготовленості плавців на етапі 

попередньої базової підготовки за допомогою ендогенно-гіпоксичного дихання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

[спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Грузевич Ірина Володимирівна ; Нац. ун-т 

фіз. виховання і спорту України, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Ко-

цюбинського]. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 

100 пр. — [2015-2084 А] 

 УДК 797.21.015.576 

5434. Данильченко В. А. Формування техніки рукопашного бою в процесі 

спеціальної фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 

спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / 

Данильченко Владислав Анатолійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. 

— Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-3278 А] 

 УДК 796.81.015.134:[378.147:351.74]](477) 
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5435. Добринська Н. В. Удосконалення спеціальної підготовленості спортсме-

нок високої кваліфікації в легкоатлетичному багатоборстві : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Добринська Наталія Володимирівна ; Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. 

— 100 пр. — [2015-2599 А] 

 УДК 796.4.015.071.2-055.2 

5436. Донець О. В. Система контролю спеціальної працездатності спортсме-

нів-єдиноборців (бокс, кікбоксинг) на етапі безпосередньої підготовки до змагань : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

[спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Донець Олександр Володимирович ; Львів. 

держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2015-2302 А] 

 УДК 796.83.015 

5437. Осадців Т. П. Контроль технічної та фізичної підготовленості спортсме-

нів 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" / Осадців Тарас Петрович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — 

Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-2412 А] 

 УДК 796.012/.015:793.33 

5438. Остапенко Ю. О. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів 

інформаційно-логічної групи спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 

виховання різних груп населення" / Остапенко Юрій Олександрович ; Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(11 назв). — 100 пр. — [2015-3546 А] 

 УДК 796.011.3-057.875 

5439. Сіренко П. О. Інноваційні технології в фізичній підготовці кваліфі-

кованих футболістів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Сіренко Павло 

Олександрович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Харків. держ. акад. фіз. культури]. 

— Львів, 2015. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — 

[2015-2518 А] 

 УДК 796.332.015 

5440. Сороколіт Н. С. Удосконалення фізичного виховання учнів 5—9 класів 

із застосуванням варіативних модулів навчальної програми : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 

культура, фіз. виховання різних груп населення" / Сороколіт Наталія Стефанівна ; 

Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2015. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2015-2425 А] 

 УДК 796.011.3-053.6 

5441. Терещук М. В. Організаційно-методичні засади розвитку гольфу в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 

спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Терещук Марина Василівна ; Нац. 

ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2015-2661 А] 

 УДК 796.352.015(477)(091) 
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5442. Шевчук М. А. Спортивний відбір акробатів на основі комплексної 

оцінки рухових здібностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Шевчук Марина 

Анатоліївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, [Вінниц. держ. пед. ун-т 

ім. Михайла Коцюбинського]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2015-3236 А] 

 УДК 796.417.012.3 

5443. Шльонська О. Л. Техніко-тактична підготовка кваліфікованих волей-

болістів на основі вдосконалення нападаючих дій гравців різного амплуа : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Шльонська Ольга Леонідівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і 

спорту України. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 

— [2015-3237 А] 

 УДК 796.325.015.05 

5444. Яковенко О. О. Формування екіпажів в веслуванні академічному на 

етапі підготовки до вищих досягнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Яковенко 

Олена Олегівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2015. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2015-2677 А] 

 УДК 797.12.015.85 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь доктора 

5445. Пахолок З. О. Категорія повторюваності: мовний та мовленнєвий ви-

міри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. 

мовознавство" / Пахолок Зінаїда Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2015. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (30 назв). — 

100 пр. — [2015-3188 А] 

 УДК 81'342.9 

На ступінь кандидата 

5446. Одрехівська І. М. Внесок професора В. Коптілова в історію україн-

ського перекладу та перекладознавства другої половини ХХ сторіччя : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладо-

знавство" / Одрехівська Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(23 назви). — 100 пр. — [2015-3000 А] 

 УДК 81'25(477)"19"(092) 

5447. Ференс Н. О. Перекладацька інтерпретація поетичної картини 

світу В. Б. Єйтса : (на матеріалі укр. та рос. перекладів) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Ференс 

Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2015-2862 А] 

 УДК 81'255.4:821.111-1.09(092) 
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811.1/.9 Мови природні та штучні 

811.111 Англійська мова 

На ступінь доктора 

5448. Моісеєнко О. Ю. Концептуальна інтеграція англійської мови в лінгво-

культурний контекст Східної Африки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Моісеєнко Олена Юріївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—36. — 100 пр. — 

[2015-3338 А] 

 УДК 811.111'27(6-11) 

5449. Фролова І. Є. Регулятивний потенціал стратегії конфронтації в англо-

мовному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Фролова Ірина Євгенівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (34 назви). — 

100 пр. — [2015-3381 А] 

 УДК 811.111'42 

На ступінь кандидата 

5450. Білоус І. М. Когнітивно-комунікативні та прагматичні особливості 

англійськомовного фітнес-дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Білоус Ірина Михайлівна ; Запоріз. нац. 

ун-т, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2015-2402 А] 

 УДК 811.111'42:796.412 

5451. Борсук Л. Ф. Структурно-семантичні та функціональні особливості 

англомовної банківської терміносистеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Борсук Людмила Франківна ; 

Запоріз. нац. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Запоріжжя, 2015. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-3094 А] 

 УДК 811.111'37:336.71 

5452. Бурдейна О. Р. Лінгвальні та когнітивно-прагматичні параметри ключо-

вого концепту британської лінгвокультури INSULARITY : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Бурдейна Олеся 

Романівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2015-2573 А] 

 УДК 811.111'373'42 

5453. Гаврилюк О. О. Текстова трансляція як нова форма спортивного репор-

тажу : (на матеріалі англ. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Гаврилюк Ольга Олександрівна ; Київ. нац.  

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 

100 пр. — [2015-2210 А] 

 УДК 811.111'42 

5454. Дрібнюк В. Т. Когнітивно-комунікативна специфіка суб'єктивної мо-

дальності в сучасній англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Дрібнюк Віра Тарасівна ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2015-3288 А] 

 УДК 811.111'06'42 
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5455. Івасюта О. Б. Етнокультурна китайська символіка та лексико-стиліс-

тичні засоби її реалізації в англомовному художньому дискурсі : (на матеріалі творів 

Перл Бак) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Івасюта Олена Богданівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(8 назв). — 100 пр. — [2015-2385 А] 

 УДК 811.111'42:39(=581) 

5456. Кривенок Ю. С. Лінгвокогнітивні і комунікативно-прагматичні пара-

метри авторської передмови : (на матеріалі англомов. прози ХІХ—ХХІ ст.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Кривенок Юлія Сергіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. 

ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 

— 100 пр. — [2015-3493 А] 

 УДК 811.111'42:821.111-3 

5457. Негрич Н. Д. Фразеологічні одиниці англійської мови в індивідуально-

авторській картині світу : (на матеріалі романів Джаспера Ффорде) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Негрич 

Наталія Дмитрівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — 

Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. —  

[2015-2323 А] 

 УДК 811.111'373.7 

5458. Сидоренко О. А. Структура, семантика та лінгвопрагматика суспільно-

політичної терміносистеми в англомовному масмедійному дискурсі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Сидоренко Олена Анатоліївна ; Запоріз. нац. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. 

— Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. —  

[2015-3200 А] 

 УДК 811.111'42:070 

5459. Тиха У. І. Пародіювання жанровими моделями у британських постмо-

дерністських художніх текстах: лінгвостилістичний аспект : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Тиха 

Уляна Ігорівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — 

Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. —  

[2015-2350 А] 

 УДК 811.111'42:821.111-3.09 

5460. Шталтовна Ю. А. Лінгво-когнітивні, структурно-семантичні та функціо-

нальні параметри демократизації сучасної англійської мови : (на матеріалі англомов. 

інновацій кінця ХХ — початку ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Шталтовна Юлія Анатоліївна ; 

Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 

(9 назв). — 100 пр. — [2015-3238 А] 

 УДК 811.111'06'37'42 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

5461. Аузяк Г. Т. Функціонально-семантичні та гендерно-авторські аспекти 

сполучуваності прикметників з іменниками в німецькомовному художньому 

дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 
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"Герман. мови" / Аузяк Галина Тодорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. 

— Чернівці, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2015-3405 А] 

 УДК 811.112.2'367.622/.623'42 

5462. Варениця Е. Я. Варіювання фразеології сучасної німецької мови: націо-

нальний та регіональний виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Варениця Еліна Ярославівна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника]. — Чернівці, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2015-2577 А] УДК 811.112.2'373.7 

5463. Камінська О. І. Лінгвістичні особливості терміносистеми німецької 

фахової мови дипломатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Камінська Олена Ігорівна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2015-2751 А] 

 УДК 811.112.2'276.6:341.71 

5464. Капак Ю. М. Актуалізація гендерного компонента семантики фразео-

логічних одиниць у німецькому публіцистичному тексті : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Капак Юлія 

Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2015. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2015-3139 А] 

 УДК 811.112.2'373.7:821.112.2-92 

811.131.1 Італійська мова 

На ступінь кандидата 

5465. Літинська Н. В. Концептосфера "Сучасна Італія" в національній лінгво-

культурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 

"Роман. мови" / Літинська Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2015-2238 А] 

 УДК 811.131.1'42 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь доктора 

5466. Скоробогатова О. О. Поетичний потенціал іменних граматичних ка-

тегорій : (на матеріалі рос. поезії ХІХ—ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Скоробогатова Олена 

Олександрівна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, [Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 26—34 (71 назва). — 

100 пр. — [2015-3577 А] 

 УДК 811.161.1'366.5:821.161.1-1.09"18/20" 

На ступінь кандидата 

5467. Оробінська М. В. Російська рок-поезія: моделювання глибини тексту : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 

"Рос. мова" / Оробінська Марія Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. 

С. Сковороди. — Харків, 2015. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв). — 100 пр. — 

[2015-2327 А] 

 УДК 811.161.1'42:821.161.1-1.09 
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811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

5468. Гнатюк Л. Я. Інтерперсональна комунікація у міжкультурній взаємодії: 

прагматика, типологія вербальних і невербальних виявів : (на матеріалі укр., англ., 

пол. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.15 

"Заг. мовознавство" / Гнатюк Любомира Ярославівна; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, Ін-т філології, [Донец. нац. ун-т]. — Київ, 2015. — 37 с., включ. обкл. : 

схема. — Бібліогр.: с. 31—34. — 100 пр. — [2015-2587 А] 

 УДК 811.161.2+811.111+811.162.1]'33:316.454.52 

5469. Українець Л. Ф. Фонетичні засоби породження конотації в поетичній 

мові : (на матеріалі сучас. укр. поезії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Українець Людмила Федорівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 29—37 (81 назва). — 

100 пр. — [2015-3737 А] 

 УДК 811.161.2'342'371:821'06-1.09 

На ступінь кандидата 

5470. Артеменко Г. С. Структурно-семантичне моделювання фразеологізмів: 

логічне та алогічне : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Артеменко Галина Степанівна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2015-2364 А] 

 УДК 811.161.2'373.7 

5471. Барвіцька Г. К. Формування української термінології обліку та аудиту : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 

мова" / Барвіцька Галина Кирилівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

філології. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. —  

[2015-2284 А] 

 УДК 811.161.2'276.6:657 

5472. Бороденко Л. М. Графічно-орфографічні іншомовності в структурі 

художнього тексту пострадянського періоду : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Бороденко Людмила 

Миколаївна ; Донец. нац. ун-т. — Вінниця, 2015. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2015-3258 А] 

 УДК 811.161.2'373.45:821.161.2'06 

5473. Вакуленко В. Ф. Грецизми і латинізми в українських фольклорних 

текстах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 

"Укр. мова" / Вакуленко Василь Федорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка,  

Ін-т філології. — Київ, 2015. — 21 с. — Бібліогр.: с. 14—18 (56 назв). — 100 пр. — 

[2015-3097 А] 

 УДК 811.161.2'42:801.82 

5474. Гайда О. М. Граматика та семантика прийменника в українській мові 

XVI—XVII ст. : (на матеріалі док. Львів. ставропіг. братства) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Гайда Ольга 

Мирославівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Ін-т 

українознавства ім. Івана Крип'якевича НАН України]. — Івано-Франківськ, 2015. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2015-2915 А] 

 УДК 811.161.2'367.633"15/16" 
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5475. Голінатий О. П. Ойконімія Кіровоградщини: історико-етимологічний та 

словотвірний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Голінатий Олексій Петрович ; НАН України, Ін-т 

мовознавства ім. О. О. Потебні, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2015-3270 А] 

 УДК 811.161.2'373.2(477.65) 

5476. Лужецька О. Б. Мікротопонімія Південно-Західного Опілля : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 

Лужецька Ольга Богданівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", 

[Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Івано-Франківськ, 2015. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2015-2785 А] 

 УДК 811.161.2'373.21(477.8) 

5477. Надутенко М. В. Ойконімія Дніпропетровщини : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Надутенко 

Маргарита Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Нац. ун-т 

"Києво-Могилян. акад."]. — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 

100 пр. — [2015-2493 А] 

 УДК 811.161.2'373.21(477.63) 

5478. Поліщук Л. Б. Структурна організація та географія назв традиційного 

будівництва в східноподільських говірках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Поліщук Леся Борисівна ; Донец. нац. 

ун-т, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Вінниця, 2015. — 23 с. : карти. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-3557 А] 

 УДК 811.161.2'373.21(477.43/.44) 

5479. Решетняк О. О. Парадигма біблійних символів з онімним компонентом 

в українській лінгвокультурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Решетняк Олена Олександрівна ; Дніпропетров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2015-3561 А] 

 УДК 811.161.2'42:27-526.6 

82 Художня література. Літературознавство  

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

821.111.0 Англійська література 

На ступінь доктора 

5480. Бандровська О. Т. Антропологічний дискурс англійського модерніст-

ського роману : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 

10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" ; 10.01.06 "Теорія літ." / Бандровська Ольга Тро-

химівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37. — 100 пр. — [2015-2521 А] 

 УДК 821.111-31.09 

На ступінь кандидата 

5481. Даниліна С. Ю. Відтворення пародійності художнього світу Чака Па-

ланіка в українських та російських перекладах : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Даниліна Світлана 

Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2015-2214 А] 

 УДК 821.111'06(73).091:81'255.4=161.2=161.1 

5482. Лівіцька О. В. Еволюція епітетної системи в поетичних текстах 

Т. С. Еліота : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Лівіцька Оксана Вікторівна ; Чорномор. держ. ун-т 

ім. Петра Могили, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Миколаїв, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2015-3514 А] 

 УДК 821.111'06-1.09(092) 

5483. Марінеско В. Ю. Літературно-художня шекспіріана другої половини 

ХХ — початку ХХІ століття: типологія і поетика : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Марінеско Вікторія 

Юріївна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, [Класич. приват. ун-т]. — Київ, 

2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2015-2184 А] 

 УДК 821.111.09"19/20" 

821.133.1.0 Французька література 

На ступінь кандидата 

5484. Сипа Л. М. Жанрова поетика романної дилогії Жорж Санд у контексті 

французької традиції філософської прози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Сипа Лілія Михайлівна ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Чернівці, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. —  

[2015-3574 А] 

 УДК 821.133.1-31.09(092) 

821.134.2.0 Іспанська література 

На ступінь кандидата 

5485. Кощій Ю. П. Жанрово-стилістичні особливості іспанської драми ХХ—

ХХІ ст. в українських перекладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Кощій Юлія Петрівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 

100 пр. — [2015-2971 А] 

 УДК 821.134.2'06-21.09:811.161.2'255.4]"19/20" 

821.161.1.0 Російська література 

На ступінь кандидата 

5486. Остапенко С. В. Жанр портрета в літературній критиці О. Мандельшта-

ма : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 

"Рос. літ." / Остапенко Сергій Володимирович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — 

Одеса, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2015-2255 А] 

 УДК 821.161.1'06-1.09(092) 

5487. Ячник Л. М. Інтертекстуальність та російська поетична традиція у 

творчості Олександра Кушнера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. літ." / Ячник Людмила Миколаївна ; Харків. нац. пед.  
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ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. — Харків, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-2120 А] 

 УДК 821.161.1-1.09 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

5488. Віннікова Н. М. Українська літературна пародія: генеза, проблематика, 

поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 

"Укр. літ." / Віннікова Наталія Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 

2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — [2015-2579 А] 

 УДК 821.161.2-7.09 

5489. Констанкевич І. М. Українська проза першої половини ХХ століття: 

автобіографічний дискурс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Констанкевич Ірина Мирославівна ; НАН України, Ін-т 

літ. ім. Т. Г. Шевченка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2015. — 

40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-2312 А] 

 УДК 821.161.2-94.09"19" 

На ступінь кандидата 

5490. Зайцева К. В. Наративні моделі в сучасній дитячій літературі : (на ма-

теріалі укр., білорус. прози) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Зайцева Катерина Валеріївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 

(7 назв). — 100 пр. — [2015-3131 А] 

 УДК 821.161.2+821.161.3]-3-93'06.09 

5491. Костенко О. О. Художньо-психологічні домінанти малої прози В. Вин-

ниченка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 

"Укр. літ." / Костенко Олена Олександрівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шев-

ченка, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2015-2231 А] 

 УДК 821.161.2-3.09 

5492. Максимчук О. В. Пісня пісень у літературі українського бароко : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / 

Максимчук Ольга Василівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2015-2985 А] 

 УДК 821.161.2.09"16/17" 

5493. Полюхович О. П. Феномен алієнації в українській прозі 1920— 

1940-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.01 "Укр. літ." / Полюхович Ольга Павлівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". 

— Київ, 2015. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2015-3017 А] 

 УДК 821.161.2-3.09"192/194" 

5494. Скуртул Г. С. Художнє осмислення еміграції в українській прозі остан-

ньої третини ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Скуртул Ганна Сергіївна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—

16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-2655 А] 

 УДК 821.161.2-3.09"19/20" 
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5495. Троша Н. В. Концепт історії у літературній творчості Олександра Дов-

женка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 

"Укр. літ." / Троша Наталія В'ячеславівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 

[Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка]. — Харків, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-2112 А] 

 УДК 821.161.2.09 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь доктора 

5496. Бандрівський М. С. Культурно-історичні процеси на Прикарпатті і 

Західному Поділлі в пізній період епохи бронзи — на початку доби раннього заліза : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.04 "Архео-

логія" / Бандрівський Микола Стефанович ; НАН України, Ін-т українознавства 

ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 27—33. — 100 пр. — [2015-3085 А] 

 УДК 903(477.43/.44)"637.7/638.3" 

5497. Войнаровський В. М. Промисли та допоміжні ремесла в соціально-еко-

номічному розвитку населення півдня Східної Європи І—ХІІІ ст. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.04 "Археологія" / Войнаровський 

Віктор Миколайович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т 

народознавства. — Львів, 2015. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (49 назв). — 100 пр. 

— [2015-2374 А] УДК 903(4-11)"00/12" 

5498. Гупало В. Д. Звенигород і Звенигородська земля у ХІ—ХІІІ століттях : 

(соціоіст. реконструкція) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 

[спец.] 07.00.04 "Археологія" / Гупало Віра Деонізівна ; НАН України, Ін-т 

українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2015. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 33—37 (38 назв). — 100 пр. — [2015-3440 А] 

 УДК 902(477.83)"10/12" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. 

Подорожі. Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії.  

Теоретична географія 

На ступінь кандидата 

5499. Ільїв О. М. Територіальна організація освітнього комплексу Волинської 

області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 

"Екон. та соц. географія" / Ільїв Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2015-2223 А] 

 УДК 911.3:332.14:37.014.5](477.82) 

5500. Качур О. В. Геопросторовий аспект агрологістики на міжнародному та 

національному рівнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Качур Оксана Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(22 назви). — 100 пр. — [2015-2756 А] УДК 911.3:338.432](100+477) 
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5501. Придеткевич С. С. Зооценози антропогенних ландшафтів Поділля, їх 

структура, класифікація і раціональне використання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. 

використання природ. ресурсів" / Придеткевич Станіслав Станіславович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 140 пр. — [2015-2150 А] 

 УДК 911.5:591.55](477.43/.44) 

929 Біографічні дослідження 

929.5 Генеалогія 

На ступінь кандидата 

5502. Чорноіваненко І. В. Рід Скадовських у соціокультурному житті Пів-

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

07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Чорноіваненко 

Інна В'ячеславівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Херсон. держ. ун-т]. — 

Запоріжжя, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв) та в підрядк. прим. — 

[2015-3748 А] УДК 929.52:316.7(477.7) 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія. Допоміжні  

історичні дисципліни 

На ступінь доктора 

5503. Чорна Н. М. Історіографія українсько-польських взаємин 1990-х—2014 рр. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіо-

графія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Чорна Наталія Миколаївна ; НАН 

України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, [Тернопіл. 

нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Київ, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—34 та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-2196 А] 

 УДК 930.1(477:438)"1990/2014" 

На ступінь кандидата 

5504. Годунова Л. В. Українські землі в податковій політиці Росії (XVIII — 

початок ХХ ст.): історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / 

Годунова Лариса Василівна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди", [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Переяслав-Хмельницький 

(Київ. обл.), 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2015-2212 А] 

 УДК 930(477):336.221((47+57)-89)]17/19" 

5505. Зимницька С. П. Рід князів Вишневецьких у польській, російській та 

українській історіографіях середини XVIII — середини ХХ ст. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерело-

знавство та спец. іст. дисципліни" / Зимницька Світлана Павлівна ; Дніпропетров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 120 пр. — [2015-2384 А] 

 УДК 930(438+477+(470+571)):929.522(092)]"17/19" 
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5506. Курзенкова А. О. Скандинавські руни як історичне джерело : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, 

джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Курзенкова Алла Олександрівна ; 

Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Донец. нац. ун-т]. — Черкаси, 2015. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. —  

[2015-2182 А] УДК 930.1:003.345](48) 

5507. Русін Р. М. Історіографія політичних репресій міжвоєнного періоду в 

Україні (20—30 рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Русін 

Роман Михайлович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Миколаїв. 

нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Старобільськ (Луган. обл.), 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-3197 А] 

 УДК 930:323.281](477)"192/193" 

930.25 Архівознавство. Архіви 

На ступінь кандидата 

5508. Білущак Т. М. Архівні джерела з військової справи у Львові другої 

половини ХIV—XVIII ст.: класифікація, функції, інформаційний потенціал : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, 

джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Білущак Тетяна Миколаївна ; Держ. 

архів. служба України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства, [Нац. ун-т 

"Львів. політехніка"]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 

100 пр. — [2015-2165 А] 

 УДК 930.25:355](477.83-25)"13/17" 

5509. Волкотруб О. Н. Журнал "Tne American Archivist" як джерело вивчення 

історії архівної справи у США (1938—2008 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. 

дисципліни" / Волкотруб Ольга Нилівна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2015-3103 А] 

 УДК 930.25:050](73)"1939/2008" 

930.85 Історія цивілізації. Історія культури 

На ступінь кандидата 

5510. Литовченко В. В. Роль ЮНЕСКО в охороні та збереженні культурної 

спадщини в Україні (1954—2010 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Литовченко Владлена Володимирівна ; 

Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Дипломат. акад. України при М-ві 

закордон. справ України]. — Миколаїв, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-2626 А] 

 УДК 930.85(477):061.1(100)]"1954/2010" 

94(100)".../05" Історія стародавнього світу загалом.  

Історія стародавніх народів 

На ступінь кандидата 

5511. Котлярова К. М. Superstitiones в суспільно-політичних практиках 

Стародавнього Риму (І ст. до Р.Х. — ІІІ ст. від Р.Х.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Котлярова Катерина 

Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2015-2967 А] 

 УДК 94(37)"-01/02" 

94(100)"05/..." Історія середніх віків, нова та новітня історія загалом 

На ступінь кандидата 

5512. Бороздіна А. К. Військова справа печенігів (VII—XIII ст.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 

Бороздіна Анастасія Костянтинівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — 

Чернігів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2015-3417 А] УДК 94:355](=512.1)"06/12" 

5513. Дудар Р. В. Збройні сили Османської імперії: структура, особливості 

вишколу, процес реорганізації (1792—1829 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Дудар Роксолана 

Василівна ; Приват. акціонер. т-во "ВНЗ "Київ. славіст. ун-т". — Київ, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-2937 А] 

 УДК 94(100):355(=512.161)]"1792/1829" 

5514. Потульницький Г. В. Козацький чинник в дипломатичній та інте-

лектуальній діяльності французьких еліт (1729—1789 рр.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Потульницький 

Георгій Володимирович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. 

— [2015-3559 А] УДК 94:327.82(=133.1)]"1729/1789" 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

5515. Волощук М. М. "Русь" в Угорському королівстві (ХІ — друга половина 

XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Волощук 

Мирослав Михайлович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича 

[та ін.]. — Львів, 2015. — 35 с. — Бібліогр.: с. 27—33. — 120 пр. — [2015-2082 А] 

 УДК 94(439=161)"10/135" 

5516. Слободян Н. В. Зовнішня політика Сполучених Штатів Америки та 

Російської Федерації в Перській затоці (кінець ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 

Слободян Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2015. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—31 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-3038 А] 

 УДК 94:327.8](73:470)(267.35)"189/201" 

5517. Шваб А. Г. Еміграційна політика Польщі (1918—1939) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Шваб 

Анатолій Георгійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Східноєвроп. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2015. — 36 с. — Бібліогр.: с. 32—35 (32 назви). 

— 100 пр. — [2015-3069 А] 

 УДК 94:314.151.3](438)"1918/1939" 

На ступінь кандидата 

5518. Вальчук О. І. Система державного соціального страхування в СРСР 

(1922—1933 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
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спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Вальчук Олена Іванівна ; Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. 

— Черкаси, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2015-2167 А] 

 УДК 94:368](47+57)"1922/1933" 

5519. Вялова Ю. В. Суспільно-політична, наукова та публіцистична діяльність 

Леона Василевського (1870—1936 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Вялова Юлія Вікторівна ; НАН 

України, Ін-т історії України. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). 

— 100 пр. — [2015-2209 А] 

 УДК 94(438)(092) 

5520. Купин Л. Я. Імміграційна політика Франції (1919—1939 рр.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 

Купин Леся Ярославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2015-3501 А] 

 УДК 94:314.151.3-054.72](44)"1919/1939" 

5521. Луценко С. М. Німецькі колоніальні співтовариства в Африці: форму-

вання і повсякденне життя (1884—1918 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Луценко Сергій Михайлович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 28 с. — Бібліогр.: с. 23—24 

та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2015-3323 А] 

 УДК 94:325.4(=112.2)](6)"1884/1918" 

5522. Мухін Є. О. Інтеграція Словацької Республіки до Європейського союзу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. 

історія" / Мухін Євген Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2015-3342 А] 

 УДК 94:327](437.6):061.1ЄС 

5523. Савелова М. О. Вплив культурної політики ФРН на процеси культурної 

інтеграції держав-членів ЄС (1990—2008 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Савелова Марія Олек-

сандрівна ; Приват. акціонер. т-во "ВНЗ Київ. славіст. ун-т". — Київ, 2015. — 23 с. — 

Бібліогр.: с. 20. — 100 пр. — [2015-3032 А] 

 УДК 94:303.446.2](430:(4-6ЄС))"1990/2008" 

5524. Садикова В. В. Британсько-радянські відносини (1979—1991 рр.) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 

Садикова Вікторія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2015-2104 А] 

 УДК 94:327](410:(47+57))"1979/1991" 

5525. Скопова О. І. Криза конституційно-монархічного ладу в Іспанії (1918—

1930 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 

"Всесвіт. історія" / Скопова Олена Іванівна ; Дипломат. акад. України при М-ві 

закордон. справ України, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — 

Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2015-2842 А] 

 УДК 94(460)"1918/1930" 
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94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

5526. Ворончук І. О. Населення Волині в XVI — першій половині XVII ст.: 

родина, домогосподарство, демографічні чинники : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Ворончук Ірина 

Олексіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін.]. — Львів, 2015. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 29—33 (51 назва). — 100 пр. — [2015-3426 А] 

 УДК 94:314.117](477.82)"15/16" 

5527. Демуз І. О. Наукові товариства на теренах України другої половини ХІХ 

— початку ХХ ст.: історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 

наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / 

Демуз Інна Олександрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Держ. 

ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — Черкаси, 

2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—38 (35 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. —  

[2015-3281 А] УДК 94:001.32](477)"185/191" 

5528. Доценко В. О. Єврейський громадський рух в Україні (60-ті рр. ХІХ ст. 

— 30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Доценко Віктор Олегович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2015-2936 А] 

 УДК 94:329.4(411.16)](477)"186/193" 

5529. Єрмілов В. С. Популяризація та впровадження наукової медицини 

громадською медичною допомогою на Півдні України у другій половині ХІХ — на 

початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 

07.00.07 "Історія науки й техніки" / Єрмілов Валерій Семенович ; Держ. ВНЗ 

"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-

Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 44 с. — Бібліогр.: с. 36—40 та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2015-2738 А] 

 УДК 94:61:001](477.7)"185/191" 

5530. Конта Р. М. Організація етнологічних досліджень в Науковому 

товаристві імені Шевченка у Львові (1892—1940 рр.): історіографія : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Конта Ростислав 

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

Бібліогр.: с. 29—33 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-3151 А] 

 УДК 94:39](477.83-25)"1892/1940" 

5531. Нікітін Ю. О. Пореформені міста Лівобережної та Слобідської України у 

другій половині ХІХ ст.: історичний аспект самоврядування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.01.01 "Історія України" / Нікітін 

Юрій Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 

39 с. — Бібліогр.: с. 30—36 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-2253 А] 

 УДК 94:352](477)"18" 

5532. Пекарчук В. М. Культура етноменшин: відродження і розвиток (1990—

2000-і роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 

"Історія України" / Пекарчук Володимир Михайлович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Ін-т історії України НАН 

України]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 32—36. — 100 пр. — [2015-3349 А] 

 УДК 94:323.15-043.96](477)"199/200" 
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5533. Прігарін О. А. Формування етноконфесійної спільноти росіян-старооб-

рядців у Нижньому Подунав'ї (друга половина XVIII — перша половина ХІХ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 

історія" / Прігарін Олександр Анатолійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-

ковича, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Чернівці, 2015. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 30—37 (65 назв). — 100 пр. — [2015-3023 А] 

 УДК 94:27-67(=161.1)](477.74)"175/185" 

На ступінь кандидата 

5534. Башинський С. В. Православна Церква в Україні: шлях до автокефалії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. церков.-іст. [тобто іст.] наук : спец. 

"Історія Укр. православ. церкви" [тобто 07.00.01 "Історія України"] / диякон Сергій 

Вікторович Башинський ; Укр. православ. церква Київ. патріархату, Київ. православ. 

богослов. акад. — Київ, 2015. — 23 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). 

— У переліку спец. ... Вищ. атестац. коміс. відсутня спец. "Історія Укр. православ. 

церкви". — 100 пр. — [2015-2567 А] УДК 94:271.222](477) 

5535. Бойченко С. Г. Чернігівський некрополь останньої третини XVIII — по-

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

07.00.01 "Історія України" / Бойченко Світлана Геннадіївна ; Чернігів. нац. пед. ун-т 

ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2015-2522 А] 

 УДК 94:726.8](477.51-25)"176/191" 

5536. Давибіда Л. І. Розвиток системи охорони здоров'я в Галичині: 

історичний аспект (1918—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Давибіда Лев Іванович ; Держ. ВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2015. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2015-2725 А] 

 УДК 94:614.2](477.83/.86)"1918/1939" 

5537. Камчатний В. Г. Науково-освітній доробок професора І. П. Осипова 

(1855—1918 рр.) в галузі хімії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Камчатний Валерій Григорович ; 

Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-3468 А] 

 УДК 94:54](477)(092) 

5538. Капась І. А. Радянський рух опору в Україні: організація, легітимація, 

меморіалізація (1941—1953 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Капась Іван Андрійович ; НАН України,  

Ін-т історії України. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв) та в підрядк. 

прим. — 300 пр. — [2015-2953 А] 

 УДК 94:355.425.4](477)"1941/1953" 

5539. Кисільова Т. О. Становлення та розвиток медичної рентгенології в 

Лівобережній Україні: 1896—1941 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Кисільова Тетяна Олексіївна ; 

Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. 

— Харків, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2015-3651 А] 

 УДК 94:615.849](477)"1896/1941" 

5540. Компанієнко О. В. Освіта працюючої молоді як соціокультурне явище 

доби "відлиги" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 



   

 
263 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Компанієнко Олег Вікторович ; Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького, [Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського]. — 

Черкаси, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2015-3304 А] 

 УДК 94:377.018.42](477)"195/196" 

5541. Мельничук О. Ю. Київська обласна контора "Торгсину" (1931—1936 рр.): 

становлення та функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Мельничук Ольга Юріївна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка, [Ін-т історії України НАН України]. — Київ, 2015. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-2990 А] 

 УДК 94:658.6](477)"1931/1936" 

5542. Муляр Г. В. Пам'яткоохоронна діяльність в Україні у 1944—1991 рр. : 

(на прикладі Волин. і Рівнен. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Муляр Галина Володимирівна ; 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2015-2531 А] 

 УДК 94:719](477.81/.82)"1944/1991" 

5543. Палієнко О. А. Академік В. В. Фролькіс (1924—1999): професійна, 

наукова та історіографічна біографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Палієнко Ольга Адольфівна ; 

Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — 

Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-2812 А] 

 УДК 94:613.98](477)(092) 

5544. Підгайна Т. М. Діяльність К. І. Осьмака з науково-організаційного 

забезпечення сільського господарства України (10—20-ті роки ХХ ст.) : автореф. 

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

техніки" / Підгайна Тетяна Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 

наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв) та в підрядк. 

прим. — 110 пр. — [2015-2256 А] 

 УДК 94:631.1](477)"191/192"(092) 

5545. Рудюк М. В. М. С. Філоненко (1855—1906): наукова, інженерна та 

організаційна діяльність на залізничному транспорті : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Василівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — Київ, 2015. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-3196 А] 

 УДК 94:625.1](477)(092) 

5546. Савицька І. С. Повсякденне життя населення України у 1964—1985 рр. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Савицька Ілона Сергіївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — 

Луцьк, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2015-2513 А] 

 УДК 94:304](477)"1964/1985" 

5547. Сліпущенко С. М. Тоталітарний режим та інтелігенція Півдня України в 

20—30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Сліпущенко Світлана Миколаївна ; Миколаїв. нац. ун-т 

ім. В. О. Сухомлинського. — Миколаїв, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 

— 100 пр. — [2015-2519 А] 

 УДК 94:323.2](477.7)"192/193" 
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5548. Тарасенко І. А. Становлення та розвиток Харківського науково-вироб-

ничого комплексу цементної галузі України у 50—80 рр. ХХ ст. : автореф. дис. на 

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

Тарасенко Ірина Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 

2015. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2015-3590 А] 

 УДК 94:666.94](477.54)"195/198" 

5549. Усенко Н. М. Повсякденне життя сільської трудящої молоді України: 

зміни 1990—2000-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Усенко Наталія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2015-2860 А] 

 УДК 94(477-22)"1990/2000" 

5550. Цигульський С. М. Козацтво Лівобережної України: економічний, 

соціально-правовий, військовий і політичний аспекти (кін. XVIII — поч. ХХ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Цигульський Сергій Миколайович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. 

держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Переяслав-

Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2015-3386 А] 

 УДК 94:355](477.5)"17/19" 

5551. Шемаєв О. О. Діяльність професора М. В. Рязанцева у контексті роз-

витку вітчизняної ветеринарної медицини та фізіології тварин (80-ті рр. ХІХ ст. — 

20-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.07 "Історія науки й техніки" / Шемаєв Олександр Олександрович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—20 

(20 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2015-2874 А] 

 УДК 94:636.09](477)"188/192"(092) 

5552. Юдіна К. Є. Розвиток вітчизняної дослідної справи з фізіології травлен-

ня у свиней у 20—80-х роках ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Юдіна Ксенія Євгеніївна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2015-3396 А] 

 УДК 94:636.4.084.4](477)"192/198" 

5553. Яворська І. Т. Еміграція євреїв з Чернівецької області (1944—1991 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 

України" / Яворська Ірина Тодорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 

Чернівці, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2015-2675 А] 

 УДК 94:314.151.3-054.72(=411.16)](477.85)"1944/1991" 
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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. 

Аббакумова Д. В. 4251 

Абрамітова Д. Р. 4431 

Авдан О. Г. 4180 

Авксєнтьєв М. Ю. 4396 

Авчіннікова Г. Д. 4477 

Агрес Н. П. 4758 

Адигьозалов Т. А. 4059 

Азарова М. В. 4299 

Акуленко В. В. 5243 

Алейнікова А. І. 5161 

Александрова Т. Є. 5383 

Алексеїк Є. С. 4692 

Алексєєва В. В. 4965 

Алєксєєва О. В. 4646 

Аліа М. Г. 5396 

Алілуйко М. С. 4139 

Алмодарс Б. С. К. 4668 

Алтахер Харітх  

Абдулла Наджем 5253 

Аль Атум Мохаммад  

Фаїз Ахмад 3920 

Аль Суліман Х. М. 5017 

Аль- 

Абабнех Х. А. К. 3885 

Аль-Базі М. К. 5277 

Альрабаба Х. А.-К. А. 

 3880 

Аманмирадов Н. 4056 

Андрієнко В. М. 4098 

Андрієнко Г. В. 4181 

Андрієць Т. В. 4759 

Андрійчук Т. С. 4053 

Андросенко О. О. 5305 

Андрюшина Н. С. 4729 

Андрющенко Т. К. 4464 

Антонів О. М. 4212 

Антонов В. В. 5079 

Антонюк Н. А. 4541 

Антонюк Т. В. 4879 

Анчева І. А. 5012 

Арефьєв В. Г. 4471 

Арешонков В. Ю. 4472 

Аркадьєва О. О. 4506 

Арсенян М. Ю. 5407 

Артеменко Г. С. 5470 

Артьоменко В. В. 5013 

Аузяк Г. Т. 5461 

Аулін В. В. 5117 

Ачкевич О. М. 5197 

Бабанін А. Я. 5370 

Бабенко А. М. 4298 

Бабич Л. В. 4822 

Бабич С. В. 5387 

Бабишена М. І. 4542 

Бага В. М. 5049 

Бадюл М. Г. 5408 

Базавлук Н. Г. 4213 

Базарко І. М. 4400 

Базунов М. В. 4982 

Байбаков В. М. 4963 

Байло Н. В. 5018 

Байрака Т. Ф. 4300 

Бак П. (5455) 

Балагура І. В. 3874 

Балицька Н. О. 5120 

Балонь А. Б. 4301 

Бандрівський М. С. 5496 

Бандровська О. Т. 5480 

Баранов О. А. 4227 

Барба І. Б. 5076 

Барбашова М. В. 5099 

Барвіцька Г. К. 5471 

Бариляк В. В. 5166 

Барко В. В. 4507 

Барщевський Є. І. 4060 

Басай О. В. 4365 

Басанський О. А. 5083 

Бахчієв Р. В. 4966 

Башинський С. В. 5534 

Бедевельська М. В. 4543 

Безлюдна М. В. 5045 

Безпалько Л. Ю. 4829 

Безручко О. В. 5427 

Безсонов Є. А. 5077 

Безуглий А. О. 5323 

Бейлін М. В. 3955 

Бек Н. С. 4890 

Бельська І. В. 4983 

Беньківський В. О. 4302 

Беньковська Л. К. 4924 

Бенюк С. В. 5019 

Бердей Т. С. 4855 

Бердяєв М. (3972) 

Бережна Т. І. 4465 

Березінець І. В. 4026 

Березовський Р. З. 4781 

Берестяна А. М. 4782 

Бєлашова Н. В. 4401 

Бєліков Ю. М. 4303 

Бєлікова І. В. 4544 

Бєлінський Ю. В. 5229 

Бєловолова Н. М. 5324 

Бєлоха Г. С. 5057 

Бєльчева Г. В. 3890 

Бєляєва Н. В. 4545 

Бєляєва О. І. 4905 

Бєлякова О. С. 4546 

Бєсєдіна А. А. 4441 

Бібик І. Г. 4994 

Бігдан О. А. 4851 

Біда М. Б. 4216 

Бікус К. М. 5151 

Білан І. С. 5415 

Біланич Р. М. 4700 

Білецька Г. А. 4521 

Білик Л. В. 4547 

Білоконь О. В. 4261 

Білокуров П. С. 5135 

Білорусець Л. М. 4140 

Білоус І. М. 5450 

Білоус О. В. 4304, 5365 

Білошицька Т. Ю. 4548 

Білущак Т. М. 5508 

Біляр А. І. 5306 

Бірон Б. В. 3991 

Благуляк Т. В. 4880 
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Блажієвська І. П. 4660 

Блажко А. В. 4510 

Блищик Д. В. 4761 

Блощицин М. С. 5100 

Бобрижна Г. В. 4402 

Бобрик К. Ю. 4305 

Бобров О. В. 5050 

Богатирчук- 

Кривко С. К. 5218 

Богацький С. В. 4967 

Богданов С. С. 4676 

Боднар Г. Б. 4916 

Боднарук І. І. 4549 

Боднарук М. І. 4388 

Боднарчук І. О. 3886 

Бодруг Н. А. 4550 

Бодюл Н. С. 4730 

Боженко А. С. 4432 

Божок О. С. 4551 

Божок Ю. В. 4765 

Бойко М. М. 4099 

Бойко О. М. 4925 

Бойко О. О. 5358 

Бойченко С. Г. 5535 

Бойчук А. М. 4694 

Больботенко І. В. 5307 

Бондар Ю. І. 5180 

Бондаренко А. О. 5129 

Бондаренко В. Є. 5075 

Бондаренко Г. А. 4442 

Бондаренко О. В. 4141,  

 4783 

Бондаренко О. М. 4306 

Бондаренко О. О. 4917 

Бондарєв С. В. 5374 

Бордакова О. М. 4478 

Борисов К. О. 4968 

Боровець О. В. 4830 

Боровик О. Н. 4106 

Боровська І. А. 4371 

Бородач Ю. В. 3921 

Бороденко Л. М. 5472 

Бороздіна А. К. 5512 

Борсук Л. Ф. 5451 

Бортун М. І. 4372 

Борченко Н. А. 4926 

Борщенко В. В. 4344 

Босий В. П. 4262 

Босовська М. В. 3918 

Бохон І. М. 5159 

Бошкова І. Л. 5351 

Брецко І. І. 3992 

Бровчак Л. С. 4552 

Брусило Ю. В. 5181 

Бубунець Ю. В. 5125 

Буднік І. П. 5208 

Бузіна І. М. 4647 

Букатова О. М. 4553 

Булгаков Ю. В. 5162 

Бургун І. В. 4473 

Бурдейна О. Р. 5452 

Бурко Д. Л. 5292 

Буркова І. С. 4856 

Буркова Л. А. 4121 

Бурлака О. М. 4182 

Буряк С. А. 4554 

Бусарєв В. В. 4142 

Бусел Р. В. 4122 

Бутенко В. О. 3906 

Бутинець Ж. С. 4891 

Бутирський А. А. 4343 

Буцька О. Л. 5136 

Бучковська О. Ю. 3947 

Бучковська Я. Г. 4143 

Бушуєва І. В. 4850 

Вагіс О. А. 4658 

Вайнер А. О. 4801 

Вакуленко В. Ф. 5473 

Вакуліч Д. А. 5283 

Валентьєва Т. І. 4460 

Валецька О. В. 5212 

Валієв А. Х. 4857 

Вальчук О. І. 5518 

Ван Цзо 5419 

Вантюх І. В. 4802 

Варениця Е. Я. 5462 

Варениченко С. А. 4748 

Васадзе Н. 4927 

Василевський Л. (5519) 

Василенко І. В. 5290 

Васильєв О. О. 3899 

Васильєва О. В. 4466 

Васильченко Л. А. 5020 

Васюк О. В. 4522 

Вдовенко Л. О. 4430 

Вербицький О. В. 4479 

Вербовий П. П. 4995 

Вертель А. В. 3962 

Верховська М. В. 4555 

Видойник О. Я. 4928 

Винниченко В. (3959,  

 5491) 

Винниченко О. І. 4929 

Виродов О. С. 5244 

Височіненко М. С. 5088 

Вихор Б. І. 4773 

Вишневецькі (рід) (5505) 

Вишневська Е. 4523 

Вишневська- 

Черкас І. Г. 4061 

Вишнівська Н. В. 4467 

Вишньов В. М. 4062 

Віннікова Н. М. 5488 

Вірний С. С. 3993 

Вітгенштайн Л. (3988) 

Вітко О. Ю. 4307 

Вітков В. В. 5174 

Вйонцек О. С. 4073 

Владиченко Л. Д. 4029 

Власенко Ю. Г. 4749 

Вовк М. А. 5325 

Вовченко М. М. 4892 

Вознюк В. В. 4480 

Войнаровський В. М. 

 5497 

Волік К. С. 5401 

Волкова Д. Є. 4263 

Волкотруб О. Н. 5509 

Воловоденко Л. В. 4074 

Волохата В. Є. 4144 

Волочко А. С. 4100 

Волошко Л. В. 4663 

Волощук М. М. 5515 

Волощук Р. Є. 4145 

Волчик Ю. А. 4858 

Волчук В. М. 5095 

Вонсович С. Г. 4048 

Воробйов С. І. 4701 

Воробйова Г. В. 4264 

Ворон М. М. 5375 

Ворон Р. О. 4345 

Ворона В. О. 4556 

Вороновська М. М. 5326 

Воронченко О. В. 4195 
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Ворончук І. О. 5526 

Вороняк Т. І. 5036 

Воропаєв Д. С. 3994 

Воткальчук К. А. 4803 

Ву В'єт Куонг 4930 

Ву Дик Тхінь  3895 

Вялова Ю. В. 5519 

Вятоха І. Ю. 3995 

Гаврилов В. І. 5130 

Гаврилюк О. О. 4702,  

 5453 

Гаврилюк Р. В. 4265 

Гавриляк В. В. 4780 

Гавриш А. О. 4196 

Гавриш Б. М. 5284 

Гавриш І. М. 4931 

Гаджиева І. М. 4932 

Гаєвський В. О. 5101 

Гайда О. М. 5474 

Гайсенюк Ф. З. 4964 

Галій М. С. 4308 

Галущак М. С. 3963 

Гальченко Н. М. 5230 

Гамідов А. Н. о. 4918 

Гангал А. В. 3964 

Ганжа Х. Д. 4774 

Ганущак- 

Єфіменко Л. М. 4068 

Гапонова О. Ю. 4557 

Гарбар Ж. В. 4129 

Гарбуза Т. В. 4558 

Гаркуша І. В. 4035 

Гафурова О. В. 4391 

Гацький О. О. 4984 

Гащишин В. Р. 4804 

Гевкалюк Н. О. 4919 

Гелеш А. В. 3875 

Генерал А. А. 4684 

Георгій Побідоносець 

(святий) (5416) 

Герасименко І. М. 5300 

Геращенко О. Л. 4784 

Гербич Л. А. 4146 

Герега Г. Ф. 3922 

Гетьман Г. М. 4309 

Гіголаєва- 

Юрченко В. О. 5420 

Гільперт Н. М. 4075 

Гінзбург В. Г. 4873 

Гладій С. В. 4373 

Гладка О. М. 4669 

Гладьо С. В. 5039 

Глазунова Л. В. 3950 

Глуховеря В. А. 4266 

Гнатів З. Я. 5368 

Гнатюк Л. Я. 5468 

Гнатюк Я. І. 4107 

Гоголь Т. А. 5302 

Года О. Ю. 3946 

Годунова Л. В. 5504 

Голинський І. С. 5046 

Голінатий О. П. 5475 

Головацька Ю. Б. 4559 

Головащенко С. І. 4030 

Головко О. А. 5254 

Головченко М. Ф. 4229 

Голоднов К. О. 5137 

Голотенко О. С. 5379 

Голубка С. М. 4130 

Голубнича Л. О. 4524 

Гольцова О. Є. 4230 

Гомон М. Л. 4874 

Гончар В. П. 4374 

Гончаренко І. Ф. 4560 

Гончаренко Н. В. 3996 

Гончаров Г. О. 4119 

Гончарова А. А. 4859 

Гора О. В. 4561 

Горбаль В. Я. 5421 

Горбатюк Л. А. 4147 

Горбач О. І. 4860 

Горбик Р. О. 4036 

Гордон Т. (4453) 

Горелик С. І. 4675 

Горєлова В. М. 5270 

Горицька О. В. 4562 

Горлачук О. А. 4108 

Горобинський М. О. 4403 

Горошко К. О. 5297 

Горячка О. О. 5327 

Гоцуленко В. В. 4688 

Гоцуляк Ю. В. 4231 

Гошовський Р. М. 5402 

Грабар В. В. 4776 

Гребенюк В. Ю. 5294 

Гречаний Д. М. 4267 

Гречка О. В. 4033 

Гречківська Н. В. 4875 

Гриб А. М. 4232 

Григола О. Г. 4906 

Григоренко Т. М. 4215 

Гризовська Л. О. 3923 

Гринзовський А. М. 4839 

Гринько Р. В. 4358 

Грицаєнко М. І. 4183 

Грицак О. С. 5308 

Гриценко В. Г. 4256 

Гриців В. Б. 4563 

Громика Р. П. 5328 

Грузевич І. В. 5433 

Губанова Д. В. 4933 

Гуденко Ю. М. 4703 

Гудіма Т. С. 4346 

Гудков С. М. 5090 

Гудлетт Т. О. 4823 

Гузь Є. В. 4351 

Гук І. С. 4718 

Гуліна І. Г. 5388 

Гуменна К. Ю. 5021 

Гупало В. Д. 5498 

Гуранич Т. В. 4831 

Гуренко О. І. 4525 

Гусєв А. В. 4934 

Гусь А. В. 4352 

Давибіда Л. І. 5536 

Давиденко В. В. 4310 

Даниліна С. Ю. 5481 

Данилова О. І. 4511 

Данильченко В. А. 5434 

Данильченко О. Г. 4704 

Данильчук Г. Б. 4076 

Данієлян С. А. 4268 

Данканіч А. С. 3965 

Данчак Л. І. 4109 

Дасів А. Ф. 4184 

Дахим І. С. 4861 

Дацюк В. Б. 4311 

Двейрін О. З. 5182 

Двірна Т. С. 4805 

Девяткіна А. О. 4852 

Дегтяр О. С. 4664 

Дегтярьова Н. В. 4481 

Дейнека А. В. 5040 

Демаш Д. В. 4881 
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Демків І. О. 4123 

Демуз І. О. 5527 

Демченко О. А. 4037 

Демчук А. Б. 3887 

Дем'яненко І. В. 4818 

Дербак М. Ю. 3966 

Дерев'янко М. І. 4312 

Дерев'янчук М. В. 4785 

Дерман Л. М. 3967 

Децюк Т. М. 4564 

Дешко Г. Є. 4682 

Дєнічєва О. І. 4482 

Джундієт В. С. 4392 

Джурило А. П. 4483 

Дзьоба В. Б. 4148 

Дида О. А. 5404 

Дикий О. В. 4313 

Диха М. В. 4069 

Дідух А. В. 5255 

Дільна З. Ф. 4314 

Діхтяренко О. В. 3907 

Дмитерко П. Р. 5102 

Дмитренко І. М. 5303 

Дмитренко М. І. 4920 

Дмитриєва Г. В. 5256 

Дмитрієв В. Ю. 4565 

До Дик Хуен 5103 

Добринська Н. В. 5435 

Добряк В. С. 3908 

Добрянська Н. В. 4269 

Добрянський О. І. 4077 

Довбня С. О. 4461 

Довгалюк І. Г. 4404 

Довгополюк Л. О. 5156 

Довгунь А. Я. 4670 

Довгунь О. С. 5329 

Довженко О. (5495) 

Долганов Ю. А. 5047 

Долецький С. П. 5249 

Долінчук Л. В. 4907 

Долованюк В. Г. 4750 

Доманська М. І. 4375 

Домарєв Д. В. 3876 

Домаскін О. М. 5084 

Домбровська С. С. 5219 

Донець О. В. 5436 

Дорошенко І. Ю. 4681 

Доценко В. О. 5528 

Дрєєв О. М. 5085 

Дрібнюк В. Т. 5454 

Дробот О. В. 3989 

Дрозд О. В. 4484 

Дубиківський С. Л. 4405 

Дубина О. В. 4757 

Дубинський В. П. 5405 

Дубінін Д. П. 4844 

Дубініна В. О. 3968 

Дубневич М. М. 5285 

Дубовик Т. В. 5317 

Дудар Р. В. 5513 

Дудник О. С. 5291 

Дужий В. І. 3877 

Дьяченко О. С. 5187 

Дьячук І. В. 4078 

Дякович М. М. 4363 

Дячук П. В. 4468 

Екезлі А. І. 5071 

Еліот Т. С. (5482) 

Есманов О. М. 4149 

Євенко Т. І. 4150 

Євменова Т. М. 3997 

Євтушок М. В. 4566 

Євчик А. В. 4705 

Єгорова Т. М. 5216 

Єйтс В. Б. (5447) 

Єлінська А. М. 4935 

Єлькін В. В. 5369 

Ємельянова С. М. 4806 

Ємяшева Ж. В. 3998 

Єременко Б. М. 5389 

Єременко Н. В. 3909 

Єрмілов В. С. 5529 

Єрмішев О. В. 4786 

Єфремова М. Ю. 4270 

Єщенко Є. О. 4221 

Жданов О. О. 5041 

Желізняк Р. Й. 4151 

Жерж Н. А. 4315 

Жигайло Т. С. 5241 

Жигірь А. А. 5185 

Жигірь В. І. 4526 

Жиляєв М. М. 5022 

Житар М. О. 4152 

Житецький П. Г. (4443) 

Жовнір В. А. 4889 

Жовнір О. М. 5257 

Жовтюк Н. П. 4567 

Жолоб О. О. 4742 

Жорнік М. О. 4359 

Жорова І. Я. 4527 

Жук В. В. 4807 

Жук І. З. 4197 

Жук М. І. 4568 

Жукова Є. О. 4271 

Заблоцька О. Я. 4936 

Забокрицький І. І. 4272 

Забродська Т. А. 4316 

Завалевський Ю. І. 4528 

Заварза Т. В. 4360 

Заводовський Д. О. 4787 

Завойських Ю. А. 4110 

Загіка О. О. 4512 

Загребнюк В. І. 3905 

Заєць В. В. 5209 

Зайцев М. С. 5134 

Зайцева К. В. 5490 

Зайцева Л. В. 4706 

Зайченко Н. І. 4437 

Залізко В. Д. 4192 

Запорожченко А. О. 4233 

Заремба О. В. 5258 

Заріцька В. М. 4079 

Заріцька Н. Ю. 4038 

Захарова О. М. 4796 

Захарченко С. М. 5051 

Зацерковна Н. С. 5237 

Заяць Л. І. 4569 

Звегінцева Л. Г. 4908 

Звягінцева К. О. 4808 

Зеленько О. О. 4198 

Земляний Я. В. 4893 

Землянський А. О. 5259 

Зенова М. В. 4317 

Зикова М. О. 4809 

Зимницька С. П. 5505 

Зимянський А. Р. 3999 

Зінов'єва Є. С. 4485 

Злидник Ю. Р. 4080 

Злочевська Н. К. 5104 

Зозуляк Н. Б. 4862 

Зотікова О. А. 4863 

Зубенко О. Г. 4812 

Зубкевич В. Ю. 5133 

Зубко І. М. 4894 
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Зубрицький В. В. 4234 

Зюбровський А. В. 4641 

Іванечко Н. Р. 5330 

Іваницький О. В. 5138 

Іванова А. М. 4214 

Іванченко О. З. 4832 

Іванчук К. О. 3924 

Іванюк У. В. 4199 

Івасечко У. В. 5309 

Івасюта О. Б. 5455 

Івахненко О. Л. 4864 

Івашин С. А. 4720 

Івашова І. П. 4393 

Івлєв В. В. 5378 

Івченко З. А. 5105 

Івченко Т. В. 4513 

Ігнатюк О. В. 4318 

Ільєнко О. В. 4219 

Ільїв О. М. 5499 

Ільїна Т. В. 4854 

Ільканич В. Ю. 5072 

Ільків О. В. 4361 

Іоніна К. Ю. 5393 

Ірха А. В. 5080 

Ісаєва С. Д. 4453 

Ісаченко В. П. 4443 

Ісмаел А. М. 5139 

Ішутіна Г. С. 4677 

Іщук О. А. 4570 

Йохна М. А. 5318 

Кабанець Т. О. 4039 

Кавацюк О. О. 4895 

Каджоян А. В. 4909 

Казначеєва Т. О. 5430 

Казьмір Л. П. 4111 

Кайтанський О. С. 4390 

Калакайло Р. І. 4273 

Калиниченко В. В. 5126 

Калініченко А. Г. 4406 

Калініченко В. В. 4376 

Калмикова О. С. 4252 

Калугіна Н. А. 5331 

Калужська В. О. 3969 

Кальмук І. П. 3970 

Кальченко С. В. 4274 

Камінська А. О. 4845 

Камінська О. І. 5463 

Камчатний В. Г. 5537 

Кандиба М. О. 4000 

Канцуров О. О. 5304 

Капак Ю. М. 5464 

Капаруліна І. М. 5299 

Капась І. А. 5538 

Капінус О. С. 4571 

Капрусь О. В. 4057 

Капталан І. М. 4349 

Капустник В. В. 4275 

Капцов І. І. 5092 

Капшук О. А. 5152 

Каракуркчі Г. В. 5064 

Карпенко Г. М. 4001 

Карпенко І. М. 4319 

Карпенко О. В. 4124,  

 4817 

Карпінська Н. В. 4320 

Карпінська О. Б. 4276 

Карпук Л. М. 5236 

Касем Шейхмус 5140 

Касько Т. Ю. 4321 

Качмарик Х. В. 4002 

Качур А. В. 4081 

Качур О. В. 5500 

Качур Р. П. 4200 

Квик М. Я. 4082 

Квятковська О. В. 4063 

Кечик О. О. 4514 

Кирик О. А. 3925 

Кириленко І. С. 4235 

Кирилович В. А. 5384 

Кирильчук А. А. 4751 

Кирничишин О. Р. 4810 

Кисільова Т. О. 5539 

Кієнко О. Б. 4366 

Кіндрат О. В. 4201 

Кіпа Д. В. 5332 

Кісіль П. В. 5000 

Кіт Х. І. 4277 

Кіцак Я. М. 4937 

Кіцера Н. І. 4876 

Кіш Н. В. 4572 

Кіян А. П. 4003 

Кіян О. В. 4278 

Кленов О. О. 4882 

Кливак В. В. 5023 

Клименко Е. С. 5024 

Клименко І. В. 5310 

Клименко І. І. 5213 

Клименченко С. Л. 4407 

Климчук С. О. 4650 

Клімова А. М. 4573 

Клімовський С. С. 4353 

Клочков В. В. 3971 

Клювак О. В. 5333 

Клюєв С. О. 5170 

Кобець Д. Л. 5334 

Кобець О. В. 3990 

Кобилянська І. М. 4574 

Кобрин В. С. 4279 

Ковалевська О. П. 4397 

Коваленко О. В. 4651 

Коваленко С. О. 4253 

Коваль В. В. 4515 

Коваль Т. В. 4575 

Ковальова В. М. 4707 

Ковальова С. П. 5276 

Ковальчук А. І. 5058 

Ковальчук В. В. 3972 

Ковальчук І. І. 4827,  

 5260 

Ковальчук О. С. 4455 

Коверга С. В. 5319 

Ковтанець М. В. 5171 

Кожемяк М. А. 4731 

Кожем'яко Н. В. 4576 

Кожушко А. А. 4721 

Козак Г. І. 4433 

Козарь О. П. 5394 

Козаченко А. І. 4228 

Козинець О. В. 4508 

Козирєва Н. В. 3973 

Козицька О. Г. 4322 

Козлов Д. О. 4577 

Козлов Л. Г. 5037 

Козьяков Д. І. 4280 

Колесник О. С. 3956 

Колесніченко І. С. 5025 

Колієва І. А. 3974 

Колієнко В. А. 5355 

Колодізєва С. О. 4153 

Коломийчук О. Ю. 4643 

Коломійцев В. І. 4921 

Колпакова Н. Я. 5416 

Колупаєв Б. Б. 4719 

Коляда Т. В. 4457 
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Комар М. І. 4083 

Комаров Ю. О. 5054 

Комаровська О. А. 4456 

Комнацький Б. Ю. 4938 

Компанієнко О. В. 5540 

Конах В. М. 5005 

Кондратець В. О. 5385 

Кондратова Н. В. 4202 

Кондратьєв А. В. 5176 

Кондрахова Д. М. 4708 

Кондрашов М. М. 4578 

Коновальчук І. І. 4438 

Кононенко О. М. 4833 

Конопліцька А. П. 4969 

Конопляник Л. І. 4896 

Констанкевич І. М. 5489 

Конта Р. М. 5530 

Коньков Д. Г. 5014 

Копанчук В. О. 4323 

Коптілов В. (5446) 

Коретнік О. І. 4853 

Корець О. М. 4579 

Коржов О. Ю. 3948 

Корнецький А. О. 4112 

Корнієнко Т. А. 4040 

Корнілова Н. А. 5220 

Король С. А. 5335 

Корольова Т. В. 4580 

Короп О. А. 4840 

Коростіль М. О. 5026 

Коротка Н. О. 4281 

Корсакова О. С. 4113 

Коруц У. З. 4254 

Корф М. О. (4454) 

Корчагіна Г. С. 4581 

Корчашкіна Л. А. 5202 

Корягіна Н. В. 4582 

Корячков В. А. 5261 

Косенко В. Р. 5390 

Косенко Н. В. 3926 

Коскєла М. В. 4788 

Косова Е. В. 4154 

Костенко О. О. 5491 

Костенко Р. В. 4529 

Костюк І. В. 4282 

Костюков І. О. 5042 

Косяк О. В. 5153 

Котетунов В. Ю. 3927 

Котляр О. В. 5360 

Котлярова К. М. 5511 

Котов М. А. 5141 

Которобай С. В. 4377 

Котубей І. І. 4324 

Кохан І. В. 4155 

Коцаренко К. В. 4789 

Кочергіна С. С. 3900 

Кочеригін Л. Ю. 4583 

Кочубей В. В. 5106 

Кошельник В. М. 5188 

Кошлякова Т. О. 4766 

Кошовий Б.-П. О. 3928 

Кощинець О. Б. 4846 

Кощій Ю. П. 5485 

Кощук Т. В. 4156 

Кравець О. І. 5278 

Кравченко Є. О. 4157 

Кравченко І. Ф. 5177 

Кравченко Т. О. 5403 

Кравчук І. А. 3910 

Кравчук І. І. 4070 

Крапівник Г. О. 3957 

Красюк І. В. 4158 

Кремена А. П. 5107 

Кривенок Ю. С. 5456 

Кригін О. І. 5422 

Крижанівська А. Є. 5015 

Криницька І. П. 4041 

Криштанович С. В. 4408 

Крівенко С. В. 5371 

Кріль С. Я. 4756 

Кроленко О. Є. 4159 

Крупко Н. А. 4723 

Крупник І. Р. 4004 

Крушельницька О. В. 

 4797 

Крюкова Є. С. 4584 

Крючко Л. В. 5245 

Крячок Т. А. 4834 

Кубявка Л. Б. 3929 

Кугай М. С. 4585 

Куглер С. Є. 4985 

Кудляк Ю. В. 4160 

Кудрейко О. М. 4409 

Кудріна О. Ю. 4105 

Кудря В. О. 5198 

Кудрявцев О. Ю. 4065 

Кузишин М. М. 5065 

Кузнецова Ю. А. 3888 

Кузнєцов А. М. 4161 

Кузнєцова О. Є. 4897 

Кузь М. В. 3945 

Кузьмак О. М. 4131 

Кузьменко Ю. В. 4005 

Кукушкіна М. М. 4961 

Кулешова В. В. 4530 

Кулинич О. П. 4354 

Кулі- 

Іванченко К. К. 4410 

Кулінич Т. О. 4064 

Кулінченко О. С. 4586 

Кульпінський С. В. 4132 

Кумпан М. Б. 4486 

Кунтій А. І. 4325 

Купин Л. Я. 5520 

Курзенкова А. О. 5506 

Куроєдова К. Л. 4939 

Курта С. А. 5353 

Курташ Н. Я. 5027 

Курчак А. І. 4709 

Кутєпов М. Ю. 4326 

Кутній К. В. 4710 

Кутовий В. О. 5352 

Кутовий Т. В. 4222 

Кухарець С. М. 5196 

Куцак Л. В. 4587 

Куцегуб Г. О. 5240 

Куценко К. В. 4162 

Куціпак О. В. 4236 

Кучай Т. П. 4531 

Кучин Ю. Л. 4877 

Кучина К. О. 4444 

Кушерець Д. В. 4357 

Кушнарьова О. В. 4237 

Кушнер О. (5487) 

Кушнєров Є. О. 5142 

Кушнір Ю. С. 4898 

Лабунець В. М. 4532 

Лабунець О. В. 4940 

Лабунська С. В. 5320 

Лавренчук Ю. М. 4454 

Лавренюк В. В. 4327 

Лаврик О. Л. 4163 

Лавріненков А. Д. 5108 

Лагнюк О. М. 4283 
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Лагода В. А. 4652 

Лазаренко О. В. 4006 

Лазебна І. В. 4084 

Лазня А. В. 4164 

Лайко О. О. 3930 

Лантінова А. С. 3975 

Латишев В. М. 4724 

Латоха І. О. 4986 

Лащак В. В. 4133 

Лебедєв С. В. 4711 

Лебідь О. І. 4865 

Лев В. М. 4434 

Левицька В. А. 5262 

Левицька Л. А. 4588 

Левицький В. О. 4743 

Левченко Н. В. 4445 

Левшова Ю. О. 5336 

Лейбніц Ґ. В. (4025) 

Лессінг Г. Е. (5429) 

Лин Я. І. 4411 

Линник М. І. 4904 

Линник О. В. 4328 

Липовий В. М. 5093 

Лис Р. М. 4712 

Литвин І. М. 4589 

Литвиненко О. А. 5357 

Литовченко В. В. 5510 

Литовченко С. В. 4699 

Лихова О. О. 4770 

Лиходід О. М. 4970 

Лівіцька О. В. 5482 

Лісніченко Ю. М. 4590 

Ліст Ф. (5424) 

Літвінов Ю. Є. 4732 

Літинська Н. В. 5465 

Ловгиненко В. В. 4367 

Лов'янова І. В. 4474 

Лоза Г. І. 5286 

Лозовий А. І. 4355 

Локес-Крупка Т. П. 5263 

Локшин В. С. 4533 

Лопатько К. Г. 4728 

Лужецька О. Б. 5476 

Лук'янова Н. Ю. 4878 

Лутчин Т. М. 5059 

Луценко О. Г. 4838 

Луценко О. Є. 4383 

Луценко С. М. 5521 

Любінський Б. Б. 3911 

Любчак В. В. 4866 

Люткевич М. І. 5001 

Ляшенко Л. І. 4941 

Ляшук І. О. 5248 

Ляшук О. М. 4255 

Магалевський Ю. (5415) 

Мазніченко О. В. 5409 

Мазур І. П. 4653 

Мазуренко О. О. 3912 

Майчук В. О. 5002 

Макар З. Ю. 4516 

Макаренко А. В. 4347 

Макарчук В. А. 4790 

Макєшина Ю. В. 3976 

Маккавейський М. К. 

 (4634) 

Маколінець К. В. 4974 

Максименко І. Я. 4125 

Максимчук О. В. 5492 

Максим'юк В. В. 4922 

Маладика Л. В. 4591 

Маланчук Л. О. 4185 

Маланюк Т. З. 4487 

Малихіна Я. А. 4534 

Малишенко А. І. 4744 

Маліцький Ю. В. 4671 

Мальцева В. В. 4435 

Маляренко Є. А. 5060 

Малярчук І. В. 4777 

Малярчук О. Г. 3931 

Мамарєв В. М. 3878 

Маначин І. О. 5372 

Мандельштам О. (5486) 

Мандзюк О. М. 4085 

Манько Н. М. 4713 

Манько Т. А. 4488 

Марабян Р. В. 4987 

Мар'єнко Л. Б. 4981 

Маринич Л. І. 4988 

Маринін Є. І. 4762 

Маринчак Л. Р. 4165 

Марінеско В. Ю. 5483 

Маркова Г. Е. 3954 

Маркуц Ю. І. 4166 

Мартинова Н. С. 4592 

Марценишин Ю. І. 4284 

Марченко А. А. 4593 

Марченко І. І. 4672 

Марчук Н. В. 4054 

Марчук Ю. Л. 4086 

Масауд Алі  

Алгхдафі А. Султан 3932 

Масленніков Є. І. 5321 

Маслюк Р. В. 4517 

Матвєєва С. П. 4350 

Матвієнко С. А. 5172 

Матвієць О. М. 5210 

Матієшин І. В. 4007 

Матушевська О. А. 4126 

Махер А. 5006 

Махоткіна Л. Б. 4446 

Мацейко О. В. 4518 

Мацюк Н. В. 4733 

Мачишин Г. М. 5167 

Мбаркі М. 5007 

Мелещенко Р. Г. 4847 

Мелих О. В. 5337 

Мельник А. І. 4238 

Мельник В. В. 4087 

Мельник В. С. 4942 

Мельник І. В. 4975 

Мельник І. Л. 4186 

Мельник М. А. 5211 

Мельник М. І. 5231 

Мельник Н. В. 4203 

Мельник О. Л. 5043 

Мельникова Н. В. 4867 

Мельниченко О. В. 4167 

Мельничук О. Ю. 5541 

Мерінець Н. А. 5199 

Мерлєв Д. І. 4976 

Мигаленко К. І. 4848 

Миленька Г. Д. 5429 

Мирвода С. І. 4412 

Миронова Т. В. 5431 

Мисак А. Р. 5250 

Мисан І. В. 4462 

Митко А. М. 4049 

Михайленко Л. А. 4594 

Михайлишина Л. В. 5189 

Михайлов А. О. 4413 

Михайлов О. О. 3933 

Михальчук Л. М. 4943 

Мізерник Д. І. 5232 

Мізрахі С. В. 4695 
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Міленін П. О. 4378 

Мінакова С. М. 5288 

Мініна Є. О. 3934 

Місюна А. В. 4899 

Міхальова О. А. 4734 

Міщук Є. О. 5121 

Мкртчян Є. А. 5109 

Мовчан В. І. 4595 

Могиляк І. І. 4778 

Мозгова Т. А. 3977 

Моісеєнко О. Ю. 5448 

Мойсей В. І. 4101 

Моклячук Т. О. 4088 

Молотовська Л. А. 4735 

Моргуліс І. С. (4507) 

Моргунов В. В. 5356 

Мордань Є. Ю. 4168 

Мордвінова І. В. 4458 

Моренко А. Г. 4828 

Морозов О. В. 4944 

Морська Т. В. 4114 

Мосійчук В. В. 4008 

Москалик Г. Ф. 3958 

Москвін Б. Ю. 3935 

Мосяженко В. Ю. 4329 

Мочарський В. С. 5122 

Мруг Г. П. 4752 

Мсаллам М. А. Дж. 4989 

Музальов І. І. 4791 

Музичук Ю. А. 4665 

Муляр Г. В. 5542 

Муратов О. С. 4736 

Мураховський А. Л. 4042 

Мурза К. Г. 4052 

Мусій Л. Я. 5279 

Мухамедова З. Х. 4089 

Мухін Є. О. 5522 

Нагорна В. В. 4239 

Нагорний О. В. 5066 

Надвиничний О. А. 5311 

Надутенко М. В. 5477 

Назаревич О. Б. 3913 

Назарук В. Д. 3896 

Назарук В. Л. 4596 

Назарчук Г. Г. 5008 

Найдьонова Г. Г. 4489 

Найчук А. А. 4047 

Наконечна С. С. 4868 

Насілєнко Л. А. 4597 

Невдащенко М. В. 3914 

Невінгловський В. Ф. 

 5157 

Невмивака Д. В. 5366 

Негрич Н. Д. 5457 

Немченко В. В. 3901 

Непряхіна О. В. 4945 

Нестеров О. А. 4683 

Нестерович В. Ф. 4257 

Нестерчук Н. Є. 4972 

Нетреба А. О. 5367 

Нефьодова О. О. 4821 

Нечепуренко В. Ю. 5423 

Нечерда В. Б. 4490 

Нечипоренко А. О. 4240 

Нечипоренко К. С. 4009 

Нешта О. Л. 5410 

Нікелсен Т. А. 4598 

Нікітін Ю. О. 5531 

Нікітіна О. В. 4819 

Ніколайчук О. А. 3936 

Нікольська Н. В. 4491 

Нікулін А. Г. 4693 

Нікулішин В. І. 4678 

Новакович К. С. 4977 

Новгородцев П. І. (4231) 

Новицький А. О. 4798 

Новицький М. І. 5009 

Новіков В. О. 4883 

Новікова О. Ю. 4447 

Нога Р. Ю. 3915 

Обухов О. А. 5048 

Овська О. Г. 4900 

Овсянико- 

Куликовський Д. (3982) 

Овчарук О. В. 5235 

Огієнко М. М. 4978 

Огородник Я. П. 5003 

Одарченко Д. М. 5363 

Одарчук К. М. 4492 

Одрехівська І. М. 5446 

Озеранський В. С. 3883 

Оконченко О. М. 5411 

Оксенчук І. В. 4330 

Оксінь В. Ю. 4285 

Октисюк Ю. В. 4946 

Оласюк Г. П. 3937 

Оленич В. Б. 4990 

Олепір Р. В. 5206 

Олефір В. М. 4090 

Олефіренко В. В. 4217 

Олешко Д. О. 4010 

Олійник А. Г. 4947 

Олійник В. О. 4737 

Олійник В. С. 5203 

Олійник Г. М. 4599 

Олійник К. М. 4384 

Олійник О. І. 5222 

Олійник О. С. 4331 

Оникієнко Ю. Ю. 4884 

Онищенко І. В. 4996 

Онищенко Ю. М. 4414 

Опришко Т. С. 3951 

Орен Д. Л. 4600 

Орлова О. П. 4601 

Орнатський Д. П. 5386 

Оробінська М. В. 5467 

Осадців Т. П. 5437 

Осадча А. С. 4332 

Осадчий Д. М. 5004 

Осадчий І. А. 4169 

Осипенко Л. О. 3978 

Осипов І. П. (5537) 

Осипов О. Ф. 5395 

Осиченко Г. О. 5406 

Остапенко С. В. 5486 

Остапенко Ю. О. 5438 

Осьмак К. І. (5544) 

Павленко І. О. 4602 

Павлик Л. П. 5061 

Павлишин Л. Г. 3959 

Павлів Х. І. 4824 

Павлов В. В. 3938 

Павлова Л. О. 4204 

Павлюк О. А. 5073 

Павлюк Т. Д. 4187 

Падалка А. М. 4333 

Палагнюк Ю. В. 4398 

Паламарчук М. М. 5190 

Паласюк Б. М. 5338 

Паласюк Б. О. 4948 

Палієнко О. А. 5543 

Палій А. В. 4949 

Палій М. Б. 4241 

Пальваль І. М. 4738 
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Панасюк О. О. 4493 

Панова С. О. 4603 

Панчишин А. І. 4091 

Параскевова К. Г. 4011 

Паращук Т. О. 4714 

Парфьонов І. В. 4415 

Пархоменко І. О. 5143 

Парцхаладзе В. І. 4950 

Пасічник С. М. 4416 

Пастернак Я. М. 4722 

Пастух Н. Р. 5223 

Пасюта А. Г. 5200 

Патерило І. В. 4258 

Пахолок З. О. 5445 

Пахолок Р. І. 4448 

Пащенко В. М. 5096 

Певна С. Є. 4604 

Педаченко Ю. Є. 4973 

Педченко Л. О. 5131 

Пекарчук В. М. 5532 

Пекарчук О. П. 5412 

Пекуровський Г. В. 3902 

Пенкін Д. Ю. 5081 

Пентелейчук Н. П. 4835 

Передерко Л. П. 4813 

Перерва Л. О. 4951 

Періус Н. В. 4012 

Перішко І. В. 4605 

Перун М. Б. 4013 

Петренко В. В. 4286 

Петрицький А. Л. 4287 

Петричук Л. І. 5224 

Петришин Л. Й. 4535 

Петров В. П. (3970) 

Петрова Г. А. 5028 

Петрова О. М. 4753 

Петрович З. З. 4242 

Петрушенко Д. О. 5010 

Пецко В. І. 4673 

Печко О. М. 4606 

Пєсков Р. П. 5067 

Пєтухов І. С. 5052 

Пилип Л. Я. 4779 

Пилипюк Т. М. 4654 

Пиняга Р. О. 4334 

Пирога С. С. 4368 

Пирогов М. І. (4454) 

Пирогов О. В. 4715 

Писаренко А. В. 5271 

Писаренко П. В. 5207 

Підгайна Т. М. 5544 

Пількевич Т. С. 5011 

Піманов В. В. 5110 

Піпченко Н. О. 4055 

Пітик О. І. 4998 

Пітин М. П. 5432 

Пічка А. М. 3939 

Плєшакова О. А. 4092 

Повалій Т. Л. 4494 

Погиба П. П. 4288 

Погорелова М. П. 4767 

Подаваленко А. П. 4841 

Подкопаєва Ю. В. 4014 

Пожар О. М. 4289 

Покотило І. В. 4792 

Поланік Ч. (5481) 

Полевой С. Ю. 4696 

Полікаровських О. І. 5068 

Полінкевич О. М. 3919 

Політюк А. П. 4027 

Поліщук Б. В. 4679 

Поліщук Л. Б. 5478 

Поліщук С. А. 5275 

Полторацька О. В. 5339 

Полторецький С. П. 5205 

Полуліх М. І. 5272 

Польова В. В. 5295 

Польова О. Л. 5186 

Полюхович О. П. 5493 

Полякова О. О. 3979 

Пономаренко Л. В. 4050 

Пономаренко Л. О. 3952 

Попадюк О. М. 5191 

Попадюк О. О. 4102 

Попель О. В. 4607 

Попельнюх Р. О. 4379 

Посонський С. Ф. 5119 

Потапенко Г. В. 4739 

Потильчак О. І. 4380 

Потульницький Г. В. 

 5514 

Пошивайло М. О. 4644 

Пранова Є. В. 4608 

Прасюк О. В. 4043 

Предзимірська Л. М. 

 5163 

Придеткевич С. С. 5501 

Пристайко О. П. 4115 

Присяжний А. Г. 5111 

Прігарін О. А. 5533 

Прокіп С. Є. 4849 

Прокопчук І. Ю. 5417 

Прокопчук С. В. 5214 

Просянкіна- 

Жарова Т. І. 4093 

Процан Ю. Г. 4290 

Процун Н. М. 4223 

Процько О. В. 4170 

Прощенко О. М. 5029 

Прус В. І. 4031 

Прушківська Е. В. 4071 

Пташнік М. М. 5233 

Пунда А. В. 4417 

Пупіна О. О. 5424 

Пустовіт Ю. Ю. 4369 

Пушко- 

Цибуляк Є. М. 4418 

Пшик-Тітко І. О. 4836 

Пшиченко В. В. 4814 

П'ятницький Ю. С. 4960 

Пятничук Т. В. 4609 

Раджабзадег М. 5155 

Радловська К. О. 4648 

Радовецька Л. В. 4243 

Разумова К. М. 5289 

Ракович В. В. 4610 

Рамзан Н. І. 4910 

Ратушний О. В. 5094 

Рахлицька О. М. 4745 

Рахмайлов В. В. 4044 

Рахуба Н. О. 4463 

Рач Д. В. 3940 

Ребенко С. М. 4335 

Регеда М. М. 4911 

Редчук Р. О. 4611 

Резніченко А. В. 4188 

Рейдало В. С. 4612 

Решетняк О. О. 5479 

Рибалко Л. М. 4475 

Рижков О. І. 5144 

Рикуніч А. Ю. 5340 

Роглєв Й. Й. 5361 

Рогоза Л. А. 4837 

Рогульська О. Ю. 4771 
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Родащук Г. Ю. 4189 

Родіонов П. Ю. 5301 

Рожкова К. І. 4171 

Розов Ю. Г. 5097 

Розум К. В. 4613 

Романенко О. А. 4971 

Романенко О. Я. 3980 

Романишина Н. В. 4536 

Романішина О. О. 5264 

Романуха З. В. 3953 

Романчук Ю. (4238) 

Романь А. М. 4815 

Романюк А. С. 4716 

Росенко Н. О. 4495 

Росохата А. С. 4127 

Россіхіна Г. В. 4259 

Россоха М. Ю. 4614 

Рошко Н. Б. 5312 

Рубан В. Б. 5225 

Руда Л. П. 4190 

Руденко І. А. 4615 

Руденко Т. Б. 4616 

Рудень О. В. 4394 

Рудь Н. В. 4649 

Рудюк М. В. 5545 

Ружевич Я. І. 4496 

Рукас- 

Пасічнюк В. Г. 5298 

Русін Р. М. 5507 

Рустамзаде А. Х. 4260 

Рябоволик Т. Ф. 4103 

Рябоконь Н. В. 5280 

Рябошапка А. М. 4952 

Рябуха О. М. 5086 

Рябченко С. В. 5123 

Рязанцев М. В. (5551) 

Сабадош Р. В. 4999 

Савелова М. О. 5523 

Савицька І. С. 5546 

Савицька Л. А. 3891 

Савінська Т. І. 4617 

Савіцький А. В. 5341 

Савка В. В. 4172 

Савчин І. Р. 4680 

Савчук Н. В. 4134 

Савчук Я. І. 4799 

Сагарьова Д. О. 5313 

Садикова В. В. 5524 

Саїк П. Б. 5127 

Саїнський Д. А. 4205 

Салламі Мохамед  

Амін 5030 

Самань В. В. 4291 

Саміло А. В. 4244 

Самофалова О. Ю. 4419 

Самченко О. Ю. 4191 

Санакуєв М. Г. 3981 

Санд Ж. (5484) 

Санін Е. В. 4740 

Сартр Ж.-П. (3972) 

Саруханян Г. Е. 4697 

Сас П. А. 4912 

Сафонов М. С. 3892 

Сахаров В. О. 5150 

Саченко О. Г. 5031 

Сватенкова Т. І. 4015 

Свиридюк Д. Я. 5399 

Свиридюк О. Є. 4991 

Свищо В. Ю. 3982 

Свідер О. П. 4128 

Світич С. А. 4016 

Світлична О. Р. 4618 

Сегеда Т. М. 4395 

Сеговія А. (5422) 

Седляр Д. О. 4094 

Секундант С. Г. 4025 

Сельська З. В. 4885 

Семанюк Н. В. 5265 

Семенишена Р. В. 4497 

Семенишин В. О. 4206 

Семенова Ю. С. 4698 

Семенченко О. Л. 5246 

Семенченко О. М. 4869 

Семенюк Н. В. 3960 

Семенюк Т. О. 4825 

Семів Г. О. 4207 

Семченко Н. О. 5293 

Семчук Н. О. 4336 

Сенів Л. А. 4095 

Сенчук Т. Я. 5314 

Сеньківська Л. І. 4997 

Сенюк О. Ф. 4842 

Сенюта В. С. 5069 

Сепіханова М. М. 4992 

Серажим Ю. В. 4173 

Сергєєва О. С. 4174 

Сергієнко М. П. 4661 

Сердюченко Ю. Ю. 5115 

Серебрякова О. Г. 4642 

Сидоренко О. А. 5458 

Синчук С. М. 4389 

Сипа Л. М. 5484 

Сиротюк А. М. 5038 

Ситник Г. В. 4135 

Сіваконева Г. О. 5296 

Сікало Ю. К. 4979 

Сінчук А. М. 4674 

Сіренко П. О. 5439 

Сірий Є. А. 4691 

Сіроткіна Т. В. 4509 

Сіцінський Н. А. 4420 

Скиба О. В. 5145 

Скибун О. Ж. 4421 

Скок Є. М. 4175 

Скок П. О. 4422 

Скопова О. І. 5525 

Скорик А. Я. 5428 

Скорик Ю. М. 4619 

Скоробогатова О. О. 5466 

Скрипко В. Д. 4923 

Скрипко Т. О. 4120 

Скурідін О. А. 5242 

Скуртул Г. С. 5494 

Слаба О. Р. 4913 

Слєпак С. В. 4423 

Сливка- 

Тилищак Г. І. 4659 

Сліпущенко С. М. 5547 

Слободян Н. В. 5516 

Слободян Н. О. 3941 

Слободянюк С. В. 4656 

Слюсар М. В. 5273 

Слюта А. М. 4620 

Смагіна О. О. 4621 

Смірнова О. М. 4017 

Сміянов В. А. 4843 

Смокович І. Я. 5376 

Смола С. В. 4348 

Сморкалов Д. В. 5398 

Снітько Д. Ю. 3983 

Сокол М. П. 5032 

Соколова О. В. 3893 

Соколюк О. В. 4622 

Солодковська Г. В. 4218 
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Солодчук А. В. 4449 
Солонинка В. Р. 5377 
Соляннік К. В. 4208 
Сопель М. Ф. 5055 
Сорока С. В. 4685 
Сороколіт Н. С. 5440 
Сотник М. І. 5056 
Софійчук К. К. 3942 
Соцков В. О. 5128 
Сошка Н. В. 4176 
Спасенко В. О. 4292 
Співак І. В. 4220 
Ставнійчук Р. В. 4793 
Стадник О. І. 5175 
Старовойтова М. Ю. 4811 
Старостіна О. В. 4623 
Стасів Т. Г. 4870 
Сташкевич О. О. 3984 
Сташко І. В. 3943 
Стебельська О. І. 3985 
Стебловський І. А. 5146 
Стеблюк С. В. 4519 
Стельмах О. У. 5118 
Степаненко А. І. 4820 
Степанюк А. Г. 4245 
Стефанюк С. В. 5247 
Стеценко А. А. 5381 
Стець Г. В. 4469 
Стойка О. Я. 4624 
Стороженко С. А. 5112 
Стоян О. Ю. 4399 
Стратан- 
Артишкова Т. Б. 4537 
Страх О. П. 4655 
Стрижиченко К. А. 4136 
Стрихалюк Б. М. 5082 
Стрілець Є. М. 4436 
Строган О. І. 5053 
Суворова С. Г. 5342 
Сукачов В. В. 5380 
Суржанський К. С. 4953 
Суханов О. О. 4901 
Сухенко В. Ю. 5282 
Сухіна І. С. 4954 
Сухомлин Т. А. 4794 
Сушинський О. Є. 5070 
Сушко О. А. 5382 
Сущенко А. І. 4763 
Сюсель Ю. В. 4028 

Табачніков С. В. 5154 

Таган Л. В. 5113 

Тамір Б. А. 5221 

Танасієнко Н. П. 4104 

Танько А. В. 4337 

Тарасенко І. А. 5548 

Тарасенко О. В. 5215 

Тарасова І. В. 4370 

Тарасова К. І. 5343 

Татарчук Л. М. 5192 

Твардовська С. Р. 4666 

Твердохліб Н. О. 4826 

Телекало Н. В. 5234 

Теплицький М. Ю. 3884 

Теребух А. А. 5322 

Терейковський І. А. 3898 

Терещенко В. Ю. 4356 

Терещенко Л. В. 4871 

Терещук М. В. 5441 

Тертиченко Т. М. 4338 

Тертишна А. В. 5204 

Терьохіна Н. О. 4505 

Тесленко Ю. В. 4902 

Тесля В. О. 5168 

Тимків С. М. 4209 

Тимошкевич Л. М. 4657 

Тимошко Г. М. 4439 

Тимчак В. В. 4293 

Тимчишин О. Ф. 5226 

Тимчук С. О. 4667 

Тинина С. В. 5132 

Тирон А. М. 4067 

Тирусь Б. Ю. 4424 

Тиха У. І. 5459 

Тихонович Ю. С. 4385 

Тищенко М. В. 5238 

Тілліх П. (3965) 

Тіткова О. В. 4962 

Тішин О. Л. 5251 

Ткаленко Н. В. 4193 

Ткаля Ю. Г. 5033 

Ткач У. В. 5344 

Ткаченко А. М. 4754 

Ткаченко Є. С. 5425 

Ткаченко І. В. 4686 

Ткаченко І. М. 4339 

Ткаченко І. Ю. 5227 

Ткаченко К. Г. 4625 

Ткачук В. М. 4755, 5274 

Ткачук І. О. 4520 

Тобілевич Г. М. 5414 

Товма Л. Ф. 5359 

Товма О. А. 5345 

Токарєв С. В. 4741 

Толпиго О. Ф. 4425 

Тополя Р. В. 4294 

Топчій Л. С. 4626 

Топчій С. І. 5089 

Траскова А. В. 4768 

Требик О. С. 4627 

Третяк В. П. 4194 

Третяков Є. А. 4386 

Тригоб'юк С. С. 5346 

Трофименко А. В. 4066 

Трофімов М. М. 5266 

Трофімчук М. О. 4177 

Трохимович О. В. 5016 

Трохимчук С. М. 5391 

Троша Н. В. 5495 

Трус І. М. 5164 

Труханенко Г. М. 4628 

Трякіна О. О. 4629 

Тугай Т. В. 5147 

Тунік Є. Ю. 4450 

Тупчій О. С. 5193 

Тур О. В. 4116 

Турчак О. М. 4018 

Тустановська Л. В. 4760 

Тучкіна М. Ю. 4886 

Тюпіна Н. В. 5267 

Тютюник В. В. 4645 

Угрімова І. В. 4210 

Українець Л. Ф. 5469 

Унгурян І. К. 4470 

Упир Д. В. 4872 

Усачова С. П. 5034 

Усенко Н. М. 5549 

Усмінська О. В. 4764 

Успенська В. М. 4630 

Утицьких Т. О. 5268 

Ушенко Ю. О. 4690 

Ущапівська Л. В. 4362 

Фадєєв Є. М. 4746 

Фазан В. В. 4440 

Фалько Є. А. 4224 
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Федик М. В. 4426 

Федоран Ю. О. 5354 

Федоренко Д. О. 4498 

Федорків О. П. 5269 

Федоров В. А. 4246 

Федоров Д. М. 5087 

Федякова О. І. 4795 

Ференс Н. О. 5447 

Філатов А. С. 3944 

Філатова З. І. 4631 

Філімонова М. О. 4499 

Філоненко М. С. (5545) 

Філоненко С. М. 4747 

Фірсов С. М. 5178 

Фомичов В. В. 5124 

Форе Г. (5423) 

Форманчук А. М. 4955 

Фотіна Г. А. 5252 

Фролова І. Є. 5449 

Фролова О. В. 4019 

Фролькіс В. В. (5543) 

Фурдичко О. І. 5217 

Фурик І. Я. 4387 

Фурман О. В. 5035 

Фурманець К. Л. 4178 

Ффорде Дж. (5457) 

Ха Ту 4632 

Хайнус Д. Д. 5194 

Хакім М. 5169 

Хандола О. Ю. 5074 

Ханжи В. Б. 3961 

Хао Сяо Хуа 5418 

Харківська С. В. 4887 

Хвильовий М. (3973) 

Хворостіна Ю. В. 4662 

Химович О. С. 4045 

Хитра З. М. 4633 

Хмелівська С. І. 4459 

Хмельницька О. С. 4634 

Хмелярчук М. І. 4137 

Ходаковський О. В. 5392 

Холод І. В. 4635 

Хоменко А. А. 5397 

Хоменко О. О. 5347 

Хомік О. М. 4636 

Хоміна В. Я. 5239 

Хом'яков Д. О. 4295 

Хорошевський О. І. 3889 

Хорошуха М. Ф. 4538 

Хороян Н. П. 5413 

Хохлачова Ю. Є. 3879 

Хуан Цзя 5426 

Худолій Л. В. 5228 

Цибаєв Є. І. 3881 

Цибулько В. О. 3986 

Цибулько Д. І. 5348 

Цибульська В. А. 4956 

Цигульський С. М. 5550 

Цісельська О. Ю. 4957 

Цяо Лінь 4637 

Чабан І. В. 5400 

Чаговець О. В. 5195 

Чайка І. Ю. 4034 

Чайковська Г. О. 5373 

Чаплинський Р. Ю. 4687 

Чебан О. М. 4340 

Чейпеш Т. О. 4727 

Челпанов Г. І. (4026) 

Чепішко О. І. 4020 

Червінка І. М. 4058 

Червінська Н. В. 4247 

Череватенко І. М. 4381 

Черевко С. В. 4638 

Черкашина Т. В. 4539 

Черних В. В. 4225 

Чернолевський М. С. 

 4717 

Чернюшок О. А. 5281 

Чжан Лей 4639 

Чигір І. В. 4888 

Чміль Г. Л. 5315 

Чорна В. О. 5173 

Чорна Н. М. 5503 

Чорнозуб Л. В. 4341 

Чорноіваненко І. В. 5502 

Чуба В. В. 5201 

Чубата М. В. 4248 

Чубенко О. В. 4032 

Чудаєва І. Б. 4072 

Чумак Ю. Ю. 4914 

Чумаченко О. П. 3949 

Чуп І. А. 4427 

Чучук Ю. В. 4096 

Шайда Е. В. 4980 

Шалінська І. В. 4249 

Шаляпіна Т. С. 5116 

Шандова Н. В. 4179 

Шаповалова О. А. 4046 

Шаповалова О. В. 4500 

Шапошник-

Домінська Д. О. 4021 

Шафран К. С. 5179 

Шахова Н. Є. 4022 

Шваб А. Г. 5517 

Швець Л. В. 4501 

Швець Р. Я. 5062 

Шевченко А. М. 4502 

Шевченко М. В. 5183 

Шевченко О. В. 3987 

Шевченко О. С. 4816 

Шевченко С. В. 4023 

Шевченко Т. П. 4226 

Шевченко Ю. В. 4503 

Шевчик В. В. 4725 

Шевчук І. В. 4428 

Шевчук Л. І. 5160 

Шевчук М. А. 5442 

Шевчук М. І. 4903 

Шемаєв О. О. 5551 

Шендерівська Л. П. 5287 

Шенцова М. О. 4800 

Шерстюк О. В. 5091 

Шибецький В. Ю. 5184 

Широчин С. С. 3894 

Шихненко К. І. 4451 

Шишко І. А. 4296 

Шишковський С. В. 5349 

Шкіренко О. В. 4024 

Школяр Ф. С. 5148 

Шльонська О. Л. 5443 

Шматко В. С. 5078 

Шніцер І. Р. 4117 

Шокарьов Д. А. 5063 

Шпак М. С. 5362 

Шпак С. В. 4958 

Шпиг А. Ю. 5158 

Шпіляревич В. В. 4342 

Шталтовна Ю. А. 5460 

Штонда І. Ю. 5165 

Шульга Н. В. 4640 

Шуляр Б. Р. 5044 

Шуляр В. І. 4476 

Шуригін О. Ю. 4959 

Шушкевич Є. М. 3988 
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Щербак О. В. 4769 

Щетинін С. В. 5098 

Щирба М. Ю. 4250 

Щіпець С. Д. 5149 

Юдіна К. Є. 5552 

Юніс М. Я. 3882 

Юнусова Е. А.-Г. 4452 

Юревич Н. О. 4915 

Юришинець В. І. 4772 

Юрко Т. С. 4211 

Юрченко О. А. 5316 

Юрченко О. В. 4429 

Яворська І. Т. 5553 

Яворська Н. В. 4726 

Яворська Н. Р. 5350 

Яворський О. А. 4993 

Якимчук Б. Л. 3916 

Якимчук М. Ю. 4504 

Яковенко А. В. 3903 

Яковенко Є. О. 3904 

Яковенко О. О. 5444 

Янголенко О. В. 3917 

Яневич Н. Я. 4118 

Яніцька І. А. 4364 

Яновський М. Е. 3897 

Ярмонов С. В. 5114 

Яровой Т. С. 4297 

Ярошинська О. О. 4540 

Ясинська Н. А. 4138 

Ясінська О. О. 4689 

Яфонкіна І. П. 4051 

Яценко Г. Ю. 4097 

Яценко О. В. 4382 

Яцюк Є. О. 4775 

Ячник Л. М. 5487 

Яшонков О. А. 5364 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 
Австрія 

 пед. науки 4482 

 філос. науки 3988 

Азербайджан 

 політ. науки 4059 

 юрид. науки 4260 

Афганістан 

 філол. науки 5455 

Бойківщина 

 етнологія 4643 

Велика Британія 

 іст. науки 5524 

 пед. науки 4456, 4480, 4491,  

  4500, 4558, 4623,  

  4635, 4640 

Волинська обл. 

 геогр. науки 5499 

 іст. науки 5526, 5542 

Галичина 

 іконографія 5416 

 історія 5536 

Дніпропетровська обл. 

 філол. науки 5477 

Дністер, р. 

 гідрологія 4768 

Донбас 

 геологія 4758 

Житомирська обл. 

 с.-г. науки 5208, 5221 

Закарпатська низовина 

 с.-г. меліорація 5210 

Закарпатська обл. 

 біол. науки 4773 

 геол. науки 4759 

 юрид. науки 4293 

Західна Європа 

 архітектура 5410-11 

 екон. науки 5312 

 пед. науки 4448 

 с.-г. науки 5232, 5239 

 соц. комунікація 3953 

 техн. науки 4679 

 філол. науки 5476 

 філос. науки 3976 

Західне Полісся 

 мікологія 4809 

Західний Донбас 

 родовища корис. копалин 5128 

Західний Лісостеп України 

 зерн. культури 5226 

 кормовиробництво 5235 

 овочівництво 5247 

 флора 4810 

Івано-Франківська обл. 

 держ. упр. 4408 

 мед. науки 4946 

 техн. науки 4648 

Іспанія 

 іст. науки 5525 

 мистецтвознавство 5422 

 політ. науки 4064 

Канада 

 пед. науки 4559 

 політ. науки 4066 

Київ 

 біол. науки 4816 

 геол. науки 4766 

 пед. науки 4459 

 соц. комунікація 5286 

 філос. науки 4030 
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Китай 

 мистецтвознавство 5418 

 політ. науки 4061 

Кіровоградська обл. 

 філол. науки 5475 

Країни Азії 

 політ. науки 4062 

Країни Африки 

 іст. науки 5521 

Країни Європ. Союзу 

 екон. науки 4156 

 іст. науки 5522-23 

Країни Європи 

 філос. науки 3983 

 юрид. науки 4251-52, 4254,  

  4274, 4338, 4350, 4380 

Країни Зах. Європи 

 культурологія 3949 

 пед. науки 4455 

Країни Латин. Америки 

 політ. науки 4064 

Країни Півд.-Сх. Азії 

 політ. науки 4060 

Країни Півн. Європи 

 пед. науки 4455 

Країни Сх. Африки 

 філол. науки 5448 

Країни Сх. Європи 

 екон. науки 4225 

 іст. науки 5497 

 пед. науки 4441 

 юрид. науки 4343 

Країни Центр. Європи 

 екон. науки 4225 

Лівобережна Україна 

 біол. науки 4775 

 іст. науки 5539, 5550 

 с.-г. науки 5229 

Лівобережний Лісостеп  

України 

 ґрунтознавство 5202, 5204 

 екологія 4775 

 землеробство 5206, 5223 

 зерн. культури 5215 

 овочівництво 5238 

 рослинництво 5229 

Львів 

 архівознавство 5508 

 архітектура 5412 

 іст. науки 3875, 5530 

Львівська обл. 

 держ. упр. 4408 

 іст. науки 5498 

Нідерланди 

 пед. науки 4569 

Німеччина 

 іст. науки 5523 

 мистецтвознавство 5425, 5429 

 пед. науки 4483, 4588, 4615 

 політ. науки 4067 

 соц. комунікація 4036 

 філос. науки 3965 

Одеська обл. 

 іст. науки 5533 

 техн. науки 5209 

Південна Україна 

 геогр. науки 4761 

 іст. науки 5502, 5529, 5547 

 пед. науки 4511 

 с.-г. науки 5211, 5222, 5224 

Південний Буг, р. 

 флора 4806 

Південний Степ України 

 луківництво 5230 

 рослинництво 5224 

Північна Ірландія 

 пед. науки 4491 

Північне Причорномор'я 

 виноградарство 5241 

Північний Степ України 

 екологія 5219 

 овочівництво 5246 

Північно-Західне Причорномор'я 

 гідрологія 4765 

 кліматологія 4762 

Поділля 4822 

 історія 5496 

 ландшафтознавство 5501 

Полтавська обл. 

 біол. науки 4805 

 іст. науки 5192 

 юрид. науки 4228 

Польща 

 іст. науки 5503, 5505, 5517, 5519 

 пед. науки 4458, 4478, 4494, 4523 

 філос. науки 4029 
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Правобережний Лісостеп України 

 ґрунтознавство 5203 

 зерн. культури 5214, 5227-28 

 кормовиробництво 5233 

 луківництво 5231 

 насінництво 5205 

 овочівництво 5236-37, 5243-44 

 рослинництво 5234 

Прип'ять, р., бас. 

 гідрологія 4767 

Рим Стародавній 

 історія 5511 

Рівненська обл. 

 іст. науки 5542 

Росія 

 іст. науки 5504-05, 5516 

 мистецтвознавство 5420 

 юрид. науки 4300 

Сирія 

 техн. науки 5396 

Скандинавські країни 

 іст. науки 5506 

Словаччина 

 іст. науки 5522 

СРСР 

 іст. науки 5518, 5524 

 юрид. науки 4231 

Сула, р., бас., притока р. Дніпро 

 флора 4811 

Східна Україна 

 пед. науки 4524 

Східний Лісостеп України 

 рослинництво 5240 

США 

 іст. науки 5509, 5516 

 пед. науки 4449, 4451, 4453,  

  4477, 4505, 4594, 4624 

 політ. науки 4061, 4063 

 філол. науки 5481 

Угорщина 

 іст. науки 5515 

 мистецтвознавство 5424 

Україна 

 архітектура 5407 

 біол. науки 4649, 4815 

 вет. науки 5267 

 геогр. науки 5500 

 геол. науки 4764 

 держ. упр. 4297, 4397-99,  

  4401-04, 4406-09, 4413,  

  4415-16, 4420, 4423-25, 4427 

 екон. науки 3931, 4068-69, 4073,  

  4077, 4079, 4081, 4084, 4089,  

  4100, 4109, 4119, 4130, 4133,  

  4136-37, 4145, 4147, 4149,  

  4156-57, 4159-60, 4163-65, 4167,  

  4169-71, 4175-78, 4192-211, 

   4213-14, 4219, 4396, 4405,  

  4411, 4426, 4431, 4433, 4436,  

  5190, 5288, 5302, 5340 

 іст. науки 4641, 5503-05, 5507,  

  5510, 5527-28, 5531-32, 5534,  

  5537-38, 5540-41, 5543-46,  

  5549, 5551-52 

 мед. науки 4839, 4841, 4875 

 мистецтвознавство 5409, 5415,  

  5417, 5420, 5427, 5430-31 

 пед. науки 4440, 4443-45, 4452,  

  4461, 4469, 4472, 4503,  

  4507-08, 4513, 4515,  

  4527, 4571, 4634 

 політ. науки 4053-54, 4059, 4066 

 психол. науки 4017 

 с.-г. науки 5216-17, 5219, 5240,  

  5270, 5273 

 соц. комунікація 3950, 3952,  

  4036, 4042 

 соціол. науки 4041, 4043 

 техн. науки 4645 

 фармацевт. науки 4871 

 фіз. виховання 5434, 5441 

 філол. науки 5446, 5478 

 філос. науки 3959, 3970, 4026,  

  4029, 4031 

 юрид. науки 4080, 4227, 4232,  

  4238-40, 4243, 4245-46, 4248,  

  4250, 4254-58, 4261-64, 4269,  

  4273-74, 4276, 4279, 4281-82,  

  4284, 4286-88, 4290, 4292,  

  4295-96, 4298, 4300, 4313,  

  4318-19, 4323, 4326, 4329-31,  

  4335, 4338, 4343, 4345,  

  4368-69, 4372, 4375-80,  

  4387-88, 4390, 4392, 4394, 4410 

Українське Полісся 

 лісівництво 4075 



   

 
280 

 фауна 5276 

Український щит 

 геохімія 4757 

Українські Карпати 

 мінералогія 4756 

 флора 4802-03 

УРСР 

 іст. науки 4554 

 соц. комунікація 3951 

 юрид. науки 4308 

Франція 

 іст. науки 5520 

 мистецтвознавство 5423 

Харків 

 архітектура 5413 

 техн. науки 5292 

 флора 4808 

Харківська обл. 

 іст. науки 4442, 5548 

Херсонська обл. 

 геол. науки 4769 

Центральний Лісостеп України 

 ентомологія 4812 

Черкаська обл. 

 геол. науки 4760 

Чернівецька обл. 

 іст. науки 5553 

Чернігів 

 іст. науки 5535 

Японія 

 пед. науки 4531 

 філос. науки 3977 
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