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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування  

комп'ютера. Оброблення даних 

На ступінь кандидата 

1941. Аль-Джанабі Акіл Бахр Тархан. Метод підвищення якості комп'ютер-

ного зору для систем управління пінною флотацією : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Аль-Джанабі Акіл 

Бахр Тархан ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-1445 А] 

 УДК 004.05:622.765 

1942. Кайдалов Д. С. Методи аналізу властивостей високорівневих конструк-

цій та схем формування циклових ключів блокових симетричних шифрів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.21 "Системи захисту 

інформації" / Кайдалов Дмитро Сергійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — 

Харків, 2016. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2016-

0587 А] УДК 004.056.55:004.421 

004.2 Архітектура обчислювальних машин 

На ступінь кандидата 

1943. Петришин С. І. Інформаційна технологія кластеризації станів комп'ю-

терної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Петришин Сергій Іванович ; Вінниц. нац. техн. 

ун-т. — Вінниця, 2016. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 

— [2016-0519 А] УДК 004.275 

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь доктора 

1944. Мельничук С. І. Методи та програмно-апаратні засоби опрацювання 

сигналів з поліпараметричною інформаційною ентропією : автореф. дис. на здобуття 

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

Мельничук Степан Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. екон. 

ун-т]. — Львів, 2015. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—34 (86 назв). — 100 пр. — 

[2016-0504 А] УДК 004.31:004.414.2 

На ступінь кандидата 

1945. Крайник Я. М. Дослідження та розроблення високоефективних частково 

паралельних LDPC-декодерів на базі FPGA : автореф. [дис.] на здобуття наук. 

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

Крайник Ярослав Михайлович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — 

Миколаїв, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (22 назви). — 100 пр. — [2016-

1340 А] УДК 004.312.26:519.725 

1946. Маценко С. М. Синтез компонентів цифрових пристроїв на основі 

мінімальної форми коду Фібоначчі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Маценко Світлана 
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Михайлівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Сум. держ. ун-т]. — Харків, 2016. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2016-1162 А] 

 УДК 004.312.43 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь кандидата 

1947. Стеняшин А. Ю. Методи зборки прикладних систем з функціональних 

та інтерфейсних об'єктів зі стандартними та згенерованими даними : автореф. дис. на 

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

обчислюв. машин і систем" / Стеняшин Андрій Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Ін-т програм. систем НАН України]. — Київ, 2016. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 19 (9 назв). — 100 пр. — [2016-0787 А] УДК 004.4 

004.6 Дані 

На ступінь кандидата 

1948. Горбань Г. В. Методи та об'єктно-орієнтована інформаційна технологія 

інтелектуального аналізу багатомірних даних : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Валентинович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2016. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). — 100 пр. — [2016-1114 А] 

 УДК 004.652 

1949. Грійо Тукало О. Ф. Інформаційна технологія пошуку заданих фраг-

ментів в архіві аудіозаписів із застосуванням KD-дерев : автореф. дис. на здобуття 

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

Оксана Франсисківна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2016. — 27 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). — 100 пр. — [2016-0328 А] УДК 004.659:681.85 

1950. Пузікова А. В. Теорія нормалізації в табличних базах даних : автореф. 

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

програм. забезп. обчислюв. машин і систем" / Пузікова Анна Валентинівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-1521 А] УДК 004.65 

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

На ступінь кандидата 

1951. Берназ Н. М. Методи та засоби підвищення функціональної стійкості 

корпоративних інформаційних мереж на основі інтегрування мобільної системи в 

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

"Інформ. технології" / Берназ Наталія Маноліївна ; Держ. ун-т телекомунікацій. — 

Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2016-1086 А]

 УДК 004.732 

1952. Гумінський Р. В. Методи і засоби виявлення інформаційних загроз 

віртуальних спільнот в інтернет середовищі соціальних мереж : автореф. дис. на 

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

Гумінський Руслан Вікторович ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. акад. сухопут. військ 

ім. гетьмана Петра Сагайдачного М-ва оборони України]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-0329 А] 

 УДК 004.738.5.056 
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1953. Пікуляк М. В. Методи та інструментальні засоби побудови адаптивної 

системи дистанційної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Пікуляк Микола Васильович ; Тернопіл. 

нац. екон. ун-т, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Тернопіль, 

2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — 

[2016-0292 А] УДК 004.77:37.018.43 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь кандидата 

1954. Агаї Аг Гаміш Ові Нафас. Прогнозування ризику банкрутства в 

промисловій та банківській сфері з використанням нечітких моделей та алгоритмів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : cпец. 05.13.23 "Системи та 

засоби штуч. інтелекту" / Агаї Аг Гаміш Ові Нафас ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

110 пр. — [2016-0201 А] УДК 004.896 

1955. Ізонін І. В. Методи та засоби забезпечення надвисокої роздільної 

здатності зображень з флуктуаційною функцією інтенсивності : автореф. дис. на 

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

інтелекту" / Ізонін Іван Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. 

— 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (20 назв). — 100 пр. — [2016-0697 А] 

 УДК 004.89:004.932 

1956. Кушнарьов М. В. Методи та моделі розпізнавання шкідливих програм 

на основі штучних імунних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Максим Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2016. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. — [2016-0084 А] 

 УДК 004.89 

1957. Парфененко Ю. В. Моделі та інформаційна технологія підтримки 

прийняття рішень при управлінні теплозабезпеченням об'єктів соціально-бюджетної 

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

"Інформ. технології" / Парфененко Юлія Вікторівна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва 

ім. О. М. Бекетова, [Сум. держ. ун-т]. — Харків, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — [2016-1380 А] 

 УДК 004.891:697.34 

1958. Селіванова А. В. Методи, моделі та інформаційне забезпечення під-

тримки прийняття рішень при керуванні холодильними установками : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів 

керування" / Селіванова Алла Віталіївна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. нац. акад. 

харч. технологій]. — Одеса, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). 

— 100 пр. — [2016-1040 А] УДК 004.896:621.56 

1959. Чикунов П. О. Інформаційна технологія дворівневої системи підтримки 

прийняття рішень при сезонному характері попиту : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Олександрович ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Черкаси, 2016. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — [2016-1555 А] 

 УДК 004.832.2:339.133.6 

1960. Шаповал Н. В. Система підтримки прийняття рішення щодо кредиту-

вання фізичних осіб за допомогою нейронних мереж в умовах невизначеності 
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інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.23 

"Системи та засоби штуч. інтелекту" / Шаповал Наталія Віталіївна ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—

18 (11 назв). — 115 пр. — [2016-0189 А] УДК 004.89 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 

1961. Осипенко В. В. Індуктивна технологія системних інформаційно-ана-

літичних досліджень в задачах інноваційного проектування : автореф. дис. на 

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

Осипенко Володимир Васильович ; НАН України, Міжнар. наук.-навч. центр 

інформ. технологій і систем, [Нац. ун-т біоресурсів та природокористування 

України]. — Київ, 2016. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (41 назва). — 

100 пр. — [2016-0422 А] УДК 004.9:005.8 

На ступінь кандидата 

1962. Богучарський С. І. Методи і моделі толерантної кластеризації у ко-

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

05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Богучарський Сергій Іванович ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2016-1089 А] УДК 004.932 

1963. Бодров С. В. Методи та засоби діагностування системи інтелектуального 

відеоконтролю прикордонних пунктів пропуску на основі блукаючого діагностич-

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

"Інформ. технології" / Бодров Сергій Володимирович ; Держ. ун-т телекомунікацій. 

— Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-

0809 А] УДК 004.932.1.05:004.896]:351.746.1 

1964. Вознюк Т. Г. Застосування семантико-синтаксичної тензорної моделі 

природної мови для аналізу кореферентних зв'язків у текстах : автореф. дис. на 

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

інформатики та кібернетики" / Вознюк Тарас Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2016-0820 А] УДК 004.934.2:519.76 

1965. Вороненко М. О. Моделі і інформаційні технології підтримки прийняття 

рішень при епідемічних надзвичайних ситуаціях в регіоні : автореф. дис. на здобуття 

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

Марія Олександрівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2016. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-1407 А] УДК 004.9:614.4 

1966. Задорожній А. О. Інформаційна технологія блочного імітаційного 

моделювання автоматизованих систем в умовах невизначеності вхідної інформації : 

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

технології" / Задорожній Артем Олександрович ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — 

Чернігів, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — 

[2016-1468 А] УДК 004.94 

1967. Лозинська О. В. Система комп'ютерного перекладу української жестової 

мови з використанням граматично доповненої онтології : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 10.02.21 "Структур., приклад. та мат. 
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лінгвістика" / Лозинська Ольга Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 

Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2016-

0498 А] УДК 004.934:811.161.2'221.2 
1968. Несвідомін А. В. Комп'ютерне моделювання руху частинки по неру-

хомих шорстких поверхнях в проекціях на орти супровідного тригранника траєк-
торії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 
"Приклад. геометрія, інж. графіка" / Несвідомін Андрій Вікторович ; Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архітектури, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — 
Київ, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—22 (18 назв). — 100 пр. — [2016-0533 А]
 УДК 004.925.8 

1969. Толбатов С. В. Метод та інформаційна технологія оцінки складності 
робіт промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Толбатов Сергій Володимирович ; Нац. 
авіац. ун-т. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 
[2016-0918 А] УДК 004.9:334.716 

1970. Тройніна А. С. Моделі, методи та інформаційна технологія створення та 
супроводу знанняорієнтованих систем контролю : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Тройніна Анастасія 
Сергіївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-0790 А] УДК 004.942 

1971. Черевко О. О. Комп'ютеризована інформаційно-вимірювальна система 
контролю ізоляції та обліку несанкціонованого відбору електроенергії в розподіль-
них електричних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Черевко Олена Олександрівна ; 
Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т", [Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т"]. — 
Красноармійськ (Донец. обл.), 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2016-1550 А] УДК 004.9:[681.2:621.311 

1972. Шевченко Г. В. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішення 
керівником компанії-оператора системних рішень для просування на ринку 
телекомунікаційних послуг на основі моделювання таргетингу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Шевченко Галина Володимирівна ; Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2015. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-1240 А] 

 УДК 004.9:005.53 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

1973. Васильківський Д. М. Формування та реалізація механізму підвищення 
економічного потенціалу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Васильківський 
Дмитро Миколайович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (58 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-1244 А]
 УДК 005.336-048.32 

1974. Волощук Л. О. Теоретико-методологічні засади безпекоорієнтованого 
управління інноваційним розвитком промислового підприємства : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. під-
приємствами" / Волощук Лідія Олександрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 
2016. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—42 (58 назв). — 100 пр. — [2016-0255 А]
 УДК 005.342:334.716 
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1975. Ігнатенко М. М. Формування та розвиток соціальної відповідальності 
суб'єктів господарювання аграрної сфери економіки: теорія, методологія, практика : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. підприємствами" / Ігнатенко Микола Миколайович ; Харків. нац. техн. ун-т 
сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Уман. нац. ун-т садівництва]. — Харків, 2016. — 
44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—40 (75 назв). — 100 пр. — [2016-1474 А] 

 УДК 005.35:338.43 
1976. Ільчук П. Г. Формування маркетингових стратегій інтернаціоналізації 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. підприємствами" / Ільчук Павло Григорович ; Хмельниц. нац. ун-
т, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Хмельницький, 2016. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (39 назв). — 100 пр. — [2016-0973 А] 

 УДК 005.21:339.944 
1977. Новикова І. В. Формування системи управління конкурентоспромож-

ністю будівельних підприємств в умовах технологічних змін : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
підприємствами" / Новикова Іннола Вікторівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. 
— Київ, 2016. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—42 (51 назва). — 150 пр. — [2016-
0612 А] УДК 005.332.4:69 

1978. Строкович Г. В. Стратегічне управління якістю функціонування під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. підприємствами" / Строкович Ганна Віталіївна ; Харків. нац. 
екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—37. — 150 пр. — [2016-0152 А] УДК 005.21:658.5 

На ступінь кандидата 

1979. Азарова І. Б. Ціннісно-орієнтований підхід в управлінні інвестиційно-
будівельними проектами житлового будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Азарова 
Ірина Борисівна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, [Міжнар. 
гуманітар. ун-т]. — Харків, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). 
— 100 пр. — [2016-1442 А] УДК 005.8:728.1 

1980. Безручко О. О. Управління економічним потенціалом промислового 
підприємства на різних стадіях життєвого циклу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
Безручко Ольга Олександрівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. 
— Кременчук (Полтав. обл.), 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 
(31 назва). — 100 пр. — [2016-0244 А] УДК 005.336:334.716 

1981. Білецький І. В. Моделі та методи управління плануванням вартості 
будівельно-енергетичних проектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Білецький Ігор 
Васильович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2016. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1087 А] 

 УДК 005.8:69 
1982. Білик Т. Л. Менеджмент персоналу малих підприємницьких структур 

агропромислового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Білик Тетяна Леонівна ; 
Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2016. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 200 пр. — [2016-1448 А] 

 УДК 005.95/.96:631.115 
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1983. Бойко Є. Г. Ціннісно-керована корпоративна система управління 

проектами і програмами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Бойко Євгенія Григорівна ; Київ. нац. 

ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2016-0403 А] УДК 005.8 
1984. Бондаренко Л. А. Економічне оцінювання та обґрунтування шляхів 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних кар'єрних автосамоскидів : 

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

та упр. підприємствами" / Бондаренко Людмила Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. 
ун-т". — Дніпропетровськ, 2016. — 20 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—

16 (21 назва). — 120 пр. — [2016-0810 А] УДК 005.332.4:629.353](477) 

1985. Дзюбенко Л. І. Функціонально-економічна діагностика мобільних 

будівельних організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Дзюбенко Лариса Іванівна ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—21 (27 назв). — 100 пр. — [2016-1463 А] УДК 005.52:005.8:69 

1986. Закаблук Г. О. Формування системи управління персоналом на під-

приємствах в умовах нестабільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Закаблук Ганна 

Олексіївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 150 пр. — [2016-0048 А] УДК 005.94:658 

1987. Калюжна Ю. В. Ризики в системі антикризового управління під-
приємствами машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Калюжна Юлія 

Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-0979 А] 

 УДК 005.334:005.59:621 
1988. Ковальчук Г. Р. Оцінювання та запобігання управлінських конфліктів у 

діяльності машинобудівних підприємств : автореф. [дис.] на здобуття наук. ступеня 

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

Галина Романівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2016-1486 А] 

 УДК 005.5:316.48:621 

1989. Котков С. В. Управління ефективністю діяльності підприємств цукрової 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Котков Сергій Вячеславович ; 
Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2016-0493 А] УДК 005.6:664.1 

1990. Куценко М. М. Ціннісно-орієнтоване управління інноваційними прог-

рамами розвитку організацій при переході до економіки знань : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і прог-

рамами" / Куценко Марина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — 

Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2016-

0413 А] УДК 005.8:005.94 
1991. Лелі Ю. Г. Інноваційні підходи до управління персоналом підприємства 

в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Лелі Юлія Георгіївна ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 

— 150 пр. — [2016-0087 А] УДК 005.342:005.95 
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1992. Лисенко В. А. Формування ефективного економічного механізму в 

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

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Лисенко Вікторія 

Анатоліївна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 2016. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-0088 А]

 УДК 005.336.1:631.11 

1993. Онищук В. О. Управління розвитком економічного потенціалу промис-

лових підприємств України : (на прикладі підприємств машинобуд.) : автореф. дис. 

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

підприємствами" / Онищук Валерій Олексійович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом". — Київ, 2016. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

130 пр. — [2016-1017 А] УДК 005.336:62 

1994. Поскрипко Ю. А. Механізм забезпечення кадрової безпеки в системі 

економічної безпеки підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / Поскрипко 

Юрій Анатолійович ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". — Київ, 2016. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (28 назв). — 100 пр. — [2016-1028 А] 

 УДК 005.934:005.96 

1995. Пугаченко К. С. Моделі організаційних структур в управлінні проекта-

ми реструктуризації наукомістких підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Катерина Сергіївна ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — 

Миколаїв, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — 

[2016-0425 А] УДК 005.8:005.94 

1996. Ревіна О. М. Організаційно-економічні основи управління людським 

потенціалом підприємств залізничного транспорту в умовах інтелектуалізації еконо-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Ревіна Ольга Миколаївна ; Держ. екон.-технол. 

ун-т трансп. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2016-0536 А] УДК 005.95:656.2.07 

1997. Розумович Н. Ф. Розробка фінансової стратегії у забезпеченні 

конкурентних переваг підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Розумович Наталія 

Федорівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-0136 А] 

 УДК 005.21:336]:658.821 

1998. Романюк В. М. Корпоративне управління в забезпеченні конкурентних 

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

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Романюк Віталій 

Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2016-0713 А] 

 УДК 005.35:005.332.4 

1999. Самборська-Музичко Ю. О. Стратегічний аналіз конкурентоспромож-

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Самборська-Музичко Юлія Олек-

сандрівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-1266 А] 

 УДК 005.21:336.71 
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2000. Сирота В. С. Корпоративна соціальна відповідальність у системі 

економічної безпеки підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Вероніка Сергіївна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". — Київ, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 150 пр. — [2016-0911 А] 

 УДК 005.35:005.936.3 

2001. Скворцов Д. І. Економічне оцінювання інноваційності розвитку ма-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Скворцов Денис 

Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 25 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (25 назв). — 100 пр. — [2016-1533 А] 

 УДК 005.585:005.342]:62 

2002. Сухотеріна М. І. Механізм соціальної відповідальності у стратегії 

корпоративного управління машинобудівного підприємства : автореф. дис. на 

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

приємствами" / Сухотеріна Марія Ігорівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2016. 

— 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (20 назв). — 100 пр. — [2016-

0301 А] УДК 005.35:[005.936.3:62 

2003. Харазій А. В. Моделі і методи вибору методології управління проектом 

при різній інформованості команди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Харазій Анна Во-

лодимирівна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, [Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(11 назв). — 100 пр. — [2016-0638 А] УДК 005.8:519.876.2 

2004. Чистякова А. В. Управління інтелектуальною власністю в умовах 

економіки знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Чистякова Анастасія Ва-

димівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 150 пр. — [2016-1237 А] 

 УДК 005.336.4:330.101 

2005. Шпак Н. А. Ефективність використання персоналу сільськогосподар-

ських підприємств в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Шпак Наталія 

Андріївна ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2016. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1558 А] 

 УДК 005.96:631.158 

2006. Яресько Р. С. Ризик-менеджмент інвестиційних проектів енергетичних 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Яресько Рената Сергіївна ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). — 100 пр. — [2016-1077 А] 

 УДК 005.334:330.322:620.9 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь кандидата 

2007. Вавілов Є. В. Удосконалення моделі процесів вимірювання та оціню-

вання якості інформаційних систем підприємств з урахуванням стандартів серії 

ISO 25000 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 
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"Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Вавілов Євген Віталійович ; 

Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-0250 А] УДК 006.83:004.9 

2008. Ільницька Т. М. Науково-технічні засади розроблення еталона одиниці 

потужності ультразвуку у водному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. 

забезп." / Ільницька Тетяна Мар'янівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-1253 А]

 УДК 006.91:534.6 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь кандидата 

2009. Кулик Є. В. Інноваційні інтерактивні канали взаємодії бібліотек з юнаць-

кою аудиторією як засіб модернізації бібліотечно-інформаційного обслуговування 

юнацтва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : спец. 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавст-

во" / Кулик Євгенія Володимирівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вер-

надського. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — 

[2016-0081 А] УДК 027.625:004.77](477) 

050 Серіальні видання. Періодика 

На ступінь кандидата 

2010. Михайлюта О. О. Розважальний компонент сучасних українських 

суспільно-політичних журналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Михайлюта 

Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — 

Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (21 назва). — 100 пр. — [2016-0276 А] 

 УДК 050.4:379.823.093 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь доктора 

2011. Садівничий В. О. Становлення вітчизняного інформаційного простору в 

сегменті медичної преси Наддніпрянської України ХІХ — початку ХХ століть: 

типологія, функціонально-змістові особливості, комунікативно-прагматичні склад-

ники : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : [спец.] 

27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Садівничий Володимир Олексійович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2016. — 34 с. — 

Бібліогр.: с. 27—31 (42 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-0139 А] 

 УДК 070:316.77](477)"180/191" 

На ступінь кандидата 

2012. Гоцур О. І. Сучасна українська преса як чинник формування геопо-

літичної стратегії України (2000—2014 рр.): проблематика, концептуально-змістове 

навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. кому-

нікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Гоцур Оксана Іванівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2016-1329 А] УДК 070:323](477)"2000/2014" 
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2013. Драган-Іванець Н. В. Стратегії ефективного впливу: персвазивні чин-

ники в сучасних журналістських текстах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / 

Драган-Іванець Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

журналістики, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (19 назв). — 100 пр. — [2016-0694 А] УДК 070.41 

2014. Ломоносова К. С. Функціонально-комунікаційна система малих тексто-

вих форм у мас-медіа: структура і типологія : (на матеріалі пресових та інтернет-

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

[спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Ломоносова Катерина Сергіївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2016-0214 А] УДК 070.4:316.774 

2015. Сазонова Ю. О. Спортивна преса України: особливості становлення та 

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

комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Сазонова Юлія 

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

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2016. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—

14 (16 назв). — 100 пр. — [2016-0785 А] УДК 070:796](477) 

2016. Чорнодон М. І. Гендерна концептосфера сучасної періодики для жінок і 

чоловіків в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Чорнодон Миро-

слава Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 

2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2016-0237 А] 

 УДК 070-055.1/.2:316.346.2](477) 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

2017. Барна Н. В. Еволюція проектної діяльності в контексті художньої 

культури ХХ—ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. 

наук : [спец.] 09.00.08 "Естетика" / Барна Наталія Віталіївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — 

Київ, 2016. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—36. — 100 пр. — [2016-1447 А] 

 УДК 130.2"19/20" 

2018. Бойченко Н. М. Етичні цінності сучасної університетської освіти: 

філософська рефлексія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : 

[спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" ; 09.00.07 "Етика" / Бойченко Наталія Михайлів-

на ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2016. — 35 с. — 

Бібліогр.: с. 28—33 (46 назв). — 100 пр. — [2016-0249 А] 

 УДК 101:[378.4.015.31:17 

2019. Гоцалюк А. А. Неотрадиціоналізм як соціокультурний феномен Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Гоцалюк Алла Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т вищ. освіти, [Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — Київ, 2016. — 36 с. 

— Бібліогр.: с. 28—32 (40 назв). — 100 пр. — [2016-1459 А] 

 УДК 130.2:316.422(477) 
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2020. Калуга В. Ф. Ідентичність та самоідентичність як соціокультурні фено-

мени суспільного буття людини: гендерні та екзистенціальні виміри : автореф. дис. 

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

філософія історії" / Калуга Володимир Федорович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

вищ. освіти, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Київ, 2016. 

— 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (42 назви). — 100 пр. — [2016-0210 А] 

 УДК 141.7:316.61 

2021. Скиба Е. К. Ґендерна ідентичність у філософії постмодернізму : автореф. 

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

філософія історії" / Скиба Елеонора Костянтинівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2016. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—30. — 

100 пр. — [2016-1207 А] УДК 141.78:305 

2022. Титар О. В. Українські національно-культурні ідентичності Слобожан-

щини у контексті глобалізації: філософсько-антропологічний вимір : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.04 "Філос. антропологія, 

філософія культури" / Титар Олена Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна. — Харків, 2016. — 34 с. — Бібліогр.: с. 25—30 (59 назв). — 100 пр. — [2016-

0917 А] УДК 130.2:141.319.8](477.52/.62) 

2023. Ягодзінський С. М. Соціокультурний потенціал глобальних інформа-

ційних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 

09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Ягодзінський Сергій Миколайович ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2016. — 34 с. — 

Бібліогр.: с. 27—31 (49 назв). — 100 пр. — [2016-0318 А] 

 УДК 101:316.7:004.738.5 

На ступінь кандидата 

2024. Богаченко В. В. Самоідентифікація суб'єкта соціальної дії в інтер-

суб'єктивному просторі: соціосинергетичний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Богаченко Валентина Вікторівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. нац. 

акад. зв'язку ім. О. С. Попова]. — Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17. — 

100 пр. — [2016-0935 А] УДК 101:316.37 

2025. Брило Ю. М. Континуальність та дискретність історичного процесу в 

посттойнбіанській філософії історії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Брило Юлія 

Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди", [Донец. нац. ун-т]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2016. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-0569 А] 

 УДК 101:316.4.063](091) 

2026. Виселко І. В. Трансформація культурних смислів у контексті аудіо-

візуальної комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Виселко Інна Вячеславівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 

2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (18 назв). — 100 пр. — [2016-0018 А] 

 УДК 130.2:316.77 

2027. Волинець А. А. Художня інтерпретація міфологеми Хаосу в мистецтві 

ХХ—ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 



   

 
17 

09.00.08 "Естетика" / Волинець Андрій Андрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова, [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Київ, 2016. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1456 А] 

 УДК 130.2:7.046"19/20" 

2028. Горохова І. В. Мовно-комунікативні практики формування критичного 

мислення в сучасних університетах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Горохова Ірина Воло-

димирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2016-0765 А] 

 УДК 140.8:81'27]:378(73) 

2029. Дзівідзінський В. Є. Онтологічний статус права в контексті історико-

філософського дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Дзівідзінський Владислав Євгенійович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України]. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2016-1413 А]

 УДК 111.1:340.12 

2030. Заїка Т. П. Українська література кінця ХІХ — початку ХХ століття в 

контексті західноєвропейської модерної культурної парадигми : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / Заїка Тетяна Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2016-0263 А] 

 УДК 130.2:821.161.2.09"189/191" 

2031. Зімарьова Ю. В. Рецепція антропологічної парадигми Просвітництва в 

філософських теоріях постмодернізму : (іст.-філос. аналіз) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Зімарьова 

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

ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2016-0969 А] УДК 141.319.8 

2032. Ільїн І. В. Феномен бренду як предмет соціально-просторової інтерпре-

тації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Ільїн Ілля Вікторович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Одеса, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 14 (12 назв). — 100 пр. — [2016-0054 А] УДК 101:316.476 

2033. Клешня Г. М. Соціальний проект в епоху Постмодерну : автореф. дис. 

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

філософія історії" / Клешня Ганна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). 

— 100 пр. — [2016-0485 А] УДК 141.78:316.7 

2034. Кузьменко О. М. Ідея Університету: закономірності та особливості 

трансформації історичних типів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Кузьменко Ольга Миколаївна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка]. — 

Київ, 2016. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — Примірник деф.; невірно 

зброшуровано. — 100 пр. — [2016-0775 А] УДК 101:378 

2035. Кучерук О. О. Трансформація молодіжної свідомості в контексті масової 

культури: соціально-філософський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Кучерук 

Олег Олексійович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". 

— Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2016-1151 А] 

 УДК 130.2:316.75-053.6 

2036. Ланських О. Б. Філософські засади державної мовної політики в 

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

09.00.10 "Філософія освіти" / Ланських Олена Борисівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2016-1494 А] УДК 101:81'272:37(477) 

2037. Лопуга О. І. Духовна культура сучасної української молоді: соціально-

філософський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Лопуга Ореста Іванівна ; 

Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2016. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2016-1156 А] УДК 130.2-053.6(477) 

2038. Ніколаєнко О. О. Культурно-національна ідентичність в контексті 

сучасної української літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Ніколаєнко Олександра 

Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (11 назв). — 120 пр. — [2016-0748 А] УДК 130.2:821.161.2'06.09 

2039. Саленко О. П. Синестезія в контексті арт-терапії: естетичний аспект : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.08 

"Естетика" / Саленко Оксана Петрівна ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. 

Сковороди, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1525 А] 

 УДК 111.852:[613.85:7 

2040. Фатхутдінова І. В. Інститут сім'ї в умовах становлення української 

державності: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Фатхутдінова Ірина Василівна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2016. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2016-0637 А] 

 УДК 101:[316.362:321.01](477) 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

2041. Коваленко О. Г. Психологія міжособистісного спілкування осіб по-

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

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Коваленко Олена Григорівна ; Нац. пед. ун-т 

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

2016. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (60 назв). — 100 пр. — [2016-0285 А]

 УДК 159.922.63:316.454.52 

2042. Співак Л. М. Психологічні основи розвитку національної самосвідо-

мості в юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Співак Любов Миколаївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 43 с. : табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (40 назв). 

— 100 пр. — [2016-0913 А] УДК 159.923.2-053.67 

2043. Тапалова О. Б. Мотивація досягнення у нормі та при психічній па-

тології : (на казахстан. вибірці) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. 
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наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Тапалова Ольга Бісенівна ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Харків, 2016. — 

39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (56 назв). — 100 пр. — [2016-1397 А] 

 УДК 159.947.5 

На ступінь кандидата 

2044. Алєксєєва О. І. Психологічне забезпечення розвитку конкурентоздат-

ності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 

"Організац. психологія; екон. психологія" / Алєксєєва Олена Іванівна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—21 (31 назва). — 100 пр. — [2016-0924 А] 

 УДК 159.98:005.32]:37.091.113 

2045. Андрух І. В. Психологічні умови запобігання емоційного вигорання 

оперативними співробітниками Служби безпеки України : автореф. дис. на здобуття 

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

особливих умовах" / Андрух Ірина Володимирівна ; Держ. прикордон. служба 

України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. 

— Хмельницький, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2016-0925 А] УДК 159.944:159.942]:351.74(477) 

2046. Благодир Н. Ф. Формування психологічних механізмів саморозуміння у 

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

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Благодир Наталія Филимонівна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2016-0246 А] УДК 159.9-051:378.015.3 

2047. Бунас А. А. Особливості прогностичної компетентності осіб з різними 

рівнями схильності до ризикованої поведінки : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Бунас Аліна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дніпропетров. нац. 

ун-т ім. Олеся Гончара]. — Київ, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(17 назв). — 100 пр. — [2016-0939 А] УДК 159.923:159.98 

2048. Власенко І. А. Психологічні особливості внутрішньоособистісних кон-

фліктів у професійній діяльності вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1099 А]

 УДК 159.944:37.011.3-051 

2049. Габелкова О. Є. Особистісні особливості студентської молоді, схильної 

до порушень поведінки у сфері здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Ольга Євгенівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2016-0022 А] 

 УДК 159.923.2-057.875:[316.624.2:613 

2050. Ганкевич О. В. Соціально-психологічні чинники подружньої дезадап-

тації в молодій сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Ганкевич Олександра 

Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0024 А] 

 УДК 159.9:[316.6:316.362 
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2051. Дубчак О. Б. Організаційна модель диференціації та індивідуалізації 

навчання психології в закладах післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. на 

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

екон. психологія" / Дубчак Олена Борисівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок", 

[Ун-т сучас. знань]. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). 

— 100 пр. — [2016-0330 А] УДК 159.9-051:378.046-021.68 

2052. Єрмаш Н. М. Соціально-психологічні особливості розвитку професійно 

важливих якостей особистості працівників місцевих органів виконавчої влади : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. 

психологія; психологія соц. роботи" / Єрмаш Наталія Миколаївна ; Східноукр. нац. 

ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2016-0042 А] УДК 159.923.2:352.08 

2053. Колісник Л. О. Розвиток емоційного інтелекту як чинника запобігання 

самотності в юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Колісник Людмила Олексіївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0334 А] 

 УДК 159.922.8:159.942 

2054. Кочубей О. С. Психологічні чинники становлення перекладацької ком-

петентності майбутніх філологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кочубей Ольга Свято-

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

держ. гуманітар. ун-т]. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(22 назви). — 100 пр. — [2016-0494 А] УДК 159.922.7:[378.147:8 

2055. Лукомська Ю. О. Тип організаційної культури як чинник інноваційної 

готовності персоналу освітнього закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Лукомська Юлія Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка, [Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 110 пр. — [2016-0654 А] 

 УДК 159.922.27:005.73]:37.091.12 

2056. Мельник Я. І. Психопрофілактика девіантної поведінки військово-

службовців в особливих умовах діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Мельник Ярослав Іванович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. 

прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту 

ім. Тараса Шевченка, М-во оборони України]. — Хмельницький, 2016. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2016-1007 А] 

 УДК 159.98:355 

2057. Наконечна Н. В. Психологічні умови розвитку корпоративної культури 

вищого навчального закладу приватної форми власності : автореф. дис. на здобуття 

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

психологія" / Наконечна Наталія Василівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". 

— Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-0421 А]

 УДК 159.98:[378.018.593.091.12:005.73 

2058. Панчак О. В. Психолого-педагогічні засади розуміння нестандартних 

стоматологічних задач : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Панчак Оксана Володимирівна ; Нац. акад. 
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пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2016-0889 А] УДК 159.98 

2059. Панченко В. О. Життєстійкість як фактор професійної адаптації ме-

неджерів комерційних організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Панченко 

Вікторія Олександрівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, [Чернігів. 

нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Київ, 2016. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16. — 100 пр. — [2016-0708 А] УДК 159.9:005-051 

2060. Перепелиця А. В. Подолання негативних переживань як чинник про-

фесійного самовизначення студентів медичних коледжів : автореф. дис. на здобуття 

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

Перепелиця Анна Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (19 назв). 

— 100 пр. — [2016-0342 А] УДК 159.922.8:[331.54-057.875:61 

2061. Поворозник К. О. Психологічні особливості розвитку часової перспек-

тиви у студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Поворозник Катерина Олександ-

рівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2016. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — 

[2016-1384 А] УДК 159.937.53-057.875 

2062. Поспєлова С. В. Особливості гендерного функціонування жінок із різ-

ними типами статеворольової організації особистості : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психо-

логії" / Поспєлова Світлана Валеріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Харків, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-

0294 А] УДК 159.922.1-055.2:159.923.3 

2063. Продан О. О. Психологічні особливості самоусвідомлення особистості : 

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

психологія, історія психології" / Продан Олександра Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(16 назв). — 100 пр. — [2016-0127 А] УДК 159.923.2 

2064. Рогаль Н. І. Батьківське ставлення як чинник конфліктної поведінки 

дівчат-підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Рогаль Ніна Іванівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15. — 

100 пр. — [2016-0135 А] УДК 159.922.76-056.49-055.25:316.614.5 

2065. Сеник О. М. Соціально-психологічні чинники уявлень студентської 

молоді про часову перспективу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Сеник 

Оксана Мирославівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Київ, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 

100 пр. — [2016-0541 А] УДК 159.922.27-057.875 

2066. Соколюк А. О. Особливості самодетермінації професійного становлення 

майбутніх юристів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Соколюк Анна Олександрівна ; Нац. акад. 
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пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2016. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2016-0148 А] 

 УДК 159.923.2:[378.147:340-051 

2067. Спицька Л. В. Соціально-психологічна диференціація проявів делінк-

вентної поведінки неповнолітніх та її корекція в умовах закладів соціальної 

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

19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Спицька Ліана Вікторівна ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Класич. приват. ун-т]. — Сєвєродонецьк 

(Луган. обл.), 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2016-0149 А]

 УДК 159.922.76-056.49-053.5:316.624.3 

2068. Станіславська М. В. Організаційна культура як чинник вибору особис-

тістю майбутнього місця роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

славська Марія Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. 

Костюка. — Київ, 2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (17 назв). — 100 пр. — 

[2016-0393 А] УДК 159.923:005.73 

2069. Стахова О. О. Психологічні механізми розвитку професійної самосві-

домості майбутнього вчителя початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Ольга Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2016-

0542 А] УДК 159.923.2:[378.011.3-051:373.3 

2070. Стельмах О. В. Психологічні умови формування професійної Я-кон-

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

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Стельмах Оксана Вячеславівна ; 

Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1045 А] УДК 159.932.2:614.8 

2071. Такмакова М. Ю. Особливості стосунків психологічної інтимності у 

дівчат з різними типами прихильності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Марія Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1396 А] 

 УДК 159.922.1-055.25 

2072. Харченко Т. Г. Психологічний супровід процесу ресоціалізації засудже-

них з вадами психічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Харченко Тамара Григорівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-0308 А] 

 УДК 159.922.2:343.261-052-056.34 

2073. Чистовська Ю. Ю. Особливості психосоматичних розладів в осіб різної 

статі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 

"Мед. психологія" / Чистовська Юлія Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН 

України]. — Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (12 назв). — 

100 пр. — [2016-1065 А] УДК 159.922.1:616.89-008 

2074. Яценко Т. В. Психологічні особливості розвитку творчої уяви обдаро-

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

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Яценко Тетяна 
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Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — 

Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2016-

1080 А] УДК 159.922.75 

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання.  

Методологія та логіка науки 

На ступінь кандидата 

2075. Казаков М. А. Феномен псевдонауки як проблема розвитку сучасного 

наукового пізнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.02 "Діалектика та методологія пізнання" / Казаков Мстислав Андрійо-

вич ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. 

— Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0975 А]

 УДК 165.12:001.89 

2076. Матюх Т. М. Емпатія як трансестетичний феномен : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Матюх Тамара 

Миколаївна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Нац. ун-т вод. госп-ва 

та природокористування]. — Київ, 2016. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 

100 пр. — [2016-0219 А] УДК 165.242.2:177.74 

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія 

На ступінь доктора 

2077. Матвійчук А. В. Екологічна деонтологія: соціально-філософська реф-

лексія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.03 

"Соц. філософія та філософія історії" / Матвійчук Андрій Васильович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (49 назв). — 

100 пр. — [2016-1005 А] УДК 172:502/504 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь кандидата 

2078. Карнаухова Н. Л. Феноменологічна модель релігії Нініана Смарта : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігіє-

знавство" / Карнаухова Надія Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-0058 А] 

 УДК 2-1:130.121](410)(092) 

27 Християнство 

На ступінь кандидата 

2079. Лисенко О. В. "Фаворське світло" як смислообраз православного ідеалу 

людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 

"Релігієзнавство" / Лисенко Олександр Віталійович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана 

Франка, [Нац. ун-т харч. технологій]. — Житомир, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 

(18 назв). — 100 пр. — [2016-1495 А] УДК 271.2-135 

2080. Чернушка І. Г. Сучасний стан та основні тенденції розвитку адвентизму 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 

"Релігієзнавство" / Чернушка Іван Гаврилович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана 

Франка, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Житомир, 2016. — 15 с. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (7 назв). — 100 пр. — [2016-1554 А] УДК 279.13(477) 
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3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

На ступінь доктора 

2081. Цвігун І. А. Формування демографічної безпеки України : автореф. 

[дис.] на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, 

економіка праці, соц. економіка і політика" / Цвігун Інна Анатоліївна ; Хмельниц. 

нац. ун-т, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Хмельницький, 2016. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (56 назв). — 100 пр. — [2016-0180 А] 

 УДК 314.113-049.5(477) 

На ступінь кандидата 

2082. Вахула Б. Я. Соціальні медіа як механізм політичної мобілізації в 

сучасному українському суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Вахула Богдан 

Ярославович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Харків, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (12 назв). — 100 пр. — [2016-

0947 А] УДК 316.77:070.1]:323](477) 

2083. Войтко О. В. Статистичний аналіз збитків врожаю та загибелі сільсько-

господарських культур при настанні страхового випадку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Войтко Олександр 

Васильович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2016. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0821 А] 

 УДК 311.17:631.164.28 

2084. Горна М. О. Статистичне забезпечення управління фондами соціального 

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

спец. 08.00.10 "Статистика" / Горна Марина Олексіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. 

ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2016-0526 А] УДК 311.1:364.3 

2085. Гурій Б. Б. Формування соціального капіталу в сучасних молодіжних 

громадських організаціях України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : [спец.] 22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / Гурій Богдана 

Богданівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — 

Харків, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2016-1121 А]

 УДК 316.354-053.6:316.45 

2086. Зінчина О. Б. Медіаповедінка молодіжної аудиторії: чинники динаміки в 

умовах сучасного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 

наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Зінчина Олександра Борисівна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(26 назв). — 100 пр. — [2016-0051 А] УДК 316.346.32-053.6:654.1 

2087. Зубарєв О. С. Східні духовні практики як феномен життєвого світу 

особистості в полікультурному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Зубарєв Олександр 

Сергійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 125 пр. — [2016-0845 А] 

 УДК 316.74:130.123(5) 

2088. Калашнікова А. О. Ринок образотворчого мистецтва: соціальні чинники 

становлення і розвитку в сучасному українському суспільстві : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. 

соціології" / Калашнікова Аліна Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 

— Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 150 пр. — [2016-0769 А]

 УДК 316.74:75/76](477) 
2089. Колоколова М. О. Установки на патерналізм у політичній культурі 

сучасного українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Колоколова Марія 
Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2016-0738 А] 

 УДК 316.74:321.015](477) 
2090. Кравченко А. С. Комерціалізація вищої освіти: соціокультурний аспект : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та 
галуз. соціології" / Кравченко Андрій Сергійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Харків, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2016-
0771 А] УДК 316.74:378.014.54 

2091. Лавриш Ю. С. Діалогізм у нових медіях України як засіб соціальних 
комунікацій: релігійний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із 
соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Лавриш Юліана 
Степанівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 18. — 100 пр. — [2016-1341 А] УДК 316.774:070:2-67](477) 

2092. Любчук В. В. Позакультові практики сучасних християнських церков як 
чинник розбудови громадянського суспільства в Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / 
Любчук Валентина Василівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Харків, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 
(25 назв). — 100 пр. — [2016-0216 А] УДК 316.74:27-53](477) 

2093. Черкашина Т. О. Функціонування молодіжних рухів та організацій в 
умовах сучасного українського суспільства : (на прикладі Херсон. обл.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. 
соціології" / Черкашина Тетяна Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 
— Харків, 2016. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0183 А]
 УДК 316.354:329.78(477.72) 

32 Політика 

На ступінь доктора 

2094. Постол О. Є. Посткласичні політико-ідеологічні течії та їх роль в умовах 
соціальних змін кінця ХХ — початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Постол 
Олена Євгенівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 28—33 (50 назв). — 100 пр. — [2016-0125 А] 

 УДК 32:316.4]"199/201" 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь кандидата 

2095. Дем'яненко М. М. Популізм як політичний феномен і маніпулятивна 
технологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 
"Політ. ін-ти та процеси" / Дем'яненко Михайло Миколайович ; НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — Київ, 2016. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-0837 А] 

 УДК 321.02:32.019.51-049.2 
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2096. Дунець В. Б. Розвиток демократичної політичної культури сучасної 
молоді : (на прикладі Респ. Польща та України) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Дунець 
Василь Богданович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0695 А] 

 УДК 321.7:316.75]-053.6(438+477) 
2097. Кацуба М. О. Художнє кіно у політичних процесах сучасного су-

спільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 
"Політ. ін-ти та процеси" / Кацуба Микита Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2016-0854 А] УДК 321:791.43 

2098. Кривенко С.-В. О. Семантична парадоксальність політичного дискурсу : 
(теорет.-методол. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Кривенко Соломія-Василина Олек-
сандрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 14—16. — 100 пр. — [2016-0380 А] УДК 321.01 

2099. Печенюк Д. О. Концепція сильної демократії Бенджаміна Барбера : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та 
історія політ. науки" / Печенюк Дмитро Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Київ, 2016. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 
100 пр. — [2016-0891 А] УДК 321.7(73)(092) 

2100. Сухорольська І. Ю. Громадська дипломатія як чинник демократизації 
політичної системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Сухорольська Ірина Юріївна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2016. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-0915 А] 

 УДК 321.7:316.653](477) 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь кандидата 

2101. Гербут І. А. Виборча інженерія як інструмент забезпечення політичної 
консолідації у демократичному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Гербут Ігор Анатолійо-
вич ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Ін-т політ. і етнонац. 
дослідж. ім. І. Ф. Кураса]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2016-0826 А] УДК 324:316.42.063.3 

2102. Солових Є. М. Формування іміджу органів місцевого самоврядування: 
політико-інституціональний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Солових Євгенія Мико-
лаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2016. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2016-1535 А] УДК 323.21:352.07 

323/324(100-87) Внутрішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

2103. Савка О. В. Європеїзація регіональної політики Польщі : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та про-
цеси" / Савка Олександр Вадимович ; Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. 
обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0427 А] 

 УДК 323.174(438) 
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323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь кандидата 

2104. Михайлова О. Ю. Громадянська ідентичність у дискурсі української 

блогосфери (2005—2015 рр.): політико-аксіологічний вимір : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та 

ідеологія" / Михайлова Ольга Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т 

політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — Київ, 2016. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-0744 А] 

 УДК 323.21:004.774](477)"2005/2015" 

2105. Рибак І. В. Вплив інформаційно-маніпулятивних технологій на процес 

легітимації політичної влади в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Рибак Ірина Вік-

торівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [ВНЗ "Ун-т 

економіки та права "Крок"]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2016-0900 А] УДК 323.23(477) 

2106. Сасин Г. В. Обґрунтування сучасного типу революцій в транзитному 

суспільстві на прикладі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Сасин Ганна Володимирівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). 

— 100 пр. — [2016-0428 А] УДК 323.272(477) 

2107. Ямельницький О. Я. Політична мобілізація як чинник активізації 

політичної участі в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Ямельницький Олег Ярославович ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2016. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2016-1076 А] 

 УДК 323.21:316.64](477) 

2108. Ярмистий М. М. Формування та особливості функціонування інститутів 

державного регулювання міграційної політики України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Ярмистий 

Максим Миколайович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-1078 А] 

 УДК 323:314.15:351](477) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

На ступінь кандидата 

2109. Лукач Н. М. Концептуальні засади та інституційні механізми протидії 

глобальній проблемі торгівлі людьми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / 

Лукач Наталія Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2016-0273 А] УДК 327:343.431(100) 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

2110. Гнатюк М. М. Політична суб'єктність Європейського Союзу : (інституц.-

нормат. характеристики лісабон. моделі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. 



   

 
28 

розвитку" / Гнатюк Микола Миколайович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 

[Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Чернівці, 2016. — 28, [1] с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 24—27. — 100 пр. — [2016-0283 А] УДК 327.7(4-6ЄС) 

На ступінь кандидата 

2111. Бут С. А. Стратегічне партнерство у міждержавних відносинах Китай-
ської Народної Республіки та Російської Федерації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. 
розвитку" / Бут Станіслав Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0941 А] 

 УДК 327(510:(470+571)) 
2112. Карманова Н. І. Зовнішньополітичні аспекти європейської інтеграції: 

теорія і практика міжнародної взаємодії ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. 
розвитку" / Карманова Нінель Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 
2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2016-0852 А] 

 УДК 327.39(100:4-6ЄС) 
2113. Кононенко М. Г. Еволюція зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні 

Перської затоки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Кононенко Марія 
Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-0988 А] УДК 327(510:5-15) 

2114. Мудрицька К. О. Зовнішньополітична стратегія Франції за прези-
дентства Ніколя Саркозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Мудрицька 
Карина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-1012 А] 

 УДК 327(44)"2007/2012" 
2115. Павлюк О. І. Зовнішньополітичний курс Сполучених Штатів Америки 

щодо Ісламської Республіки Іран: від співробітництва до політики "стримування" : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. 
проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Павлюк Олеся Ігорівна ; Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2016-0886 А] УДК 327.8(73:55) 

2116. Холод І. Ю. Еволюція інтеграційних моделей у Східній Азії: порівняль-
ний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 
"Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Холод Іван Юрійович ; 
Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН 
України"]. — Миколаїв, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2016-0176 А] УДК 327.39(5-11) 

329 Політичні партії та рухи 

На ступінь кандидата 

2117. Шваб М. А. Молодіжні неурядові організації в сучасному публічному 
процесі: інформаційно-комунікаційний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Шваб Мар'яна 
Анатоліївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2016-0792 А] УДК 329.78:659.4 
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329(100-87) Політичні партії та рухи в зарубіжних країнах 

На ступінь кандидата 

2118. Свєтлакова М. А. Сучасна партійна система Італії: політологічний 

аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 

"Політ. ін-ти та процеси" / Свєтлакова Марія Андріївна ; Маріупол. держ. ун-т. — 

Маріуполь (Донец. обл.), 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2016-0430 А] УДК 329.05(450) 

329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь доктора 

2119. Васильчук Є. О. Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм у 

сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 

23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Васильчук Євген Олегович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 41 с. — Бібліогр.: с. 30—38 (64 назви). — 

100 пр. — [2016-1455 А] УДК 329.78(477)"20" 

На ступінь кандидата 

2120. Орленко М. В. Інституціоналізація молодіжних громадських організацій 

у сучасному політичному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Орленко Марина 

Володимирівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2016. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0116 А] 

 УДК 329.78:323.2](477) 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

2121. Жилінська О. І. Розвиток науково-технічної діяльності: теорія і прак-

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Жилінська Оксана Іванівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 

(46 назв). — 150 пр. — [2016-1129 А] УДК 330.341.1 

2122. Литвиненко Н. І. Інституціональні чинники розвитку сучасної соціаль-

но-економічної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Литвиненко Наталія Іванівна ; 

Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2016. — 33 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 25—30 (42 назви). — 120 пр. — [2016-0335 А] УДК 330.341.2 

2123. Оліскевич М. О. Економетричне моделювання динамічних процесів 

функціонування та розвитку ринку праці України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 

економіці" / Оліскевич Маріанна Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2016. — 34 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 25—31 (59 назв). — 100 пр. — [2016-0779 А] 

 УДК 330.43:331.5(477) 

2124. Полуектова Н. Р. Моделювання механізмів розвитку інформаційних 

систем управління ресурсами підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 

економіці" / Полуектова Наталія Робертівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена 

Кузнеця. — Харків, 2016. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (39 назв). — 150 пр. — 

[2016-0123 А] УДК 330.46:658.5 

2125. Руженський М. М. Трансформація інститутів соціального захисту 

населення в транзитивній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Руженський 

Микола Мусійович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Ін-т 

підгот. кадрів держ. служби зайнятості України, М-во соц. політики України]. — 

Київ, 2016. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (45 назв). — 100 пр. — [2016-

0669 А] УДК 330.342.146.05 

2126. Саричев В. І. Людський розвиток в системі державного регулювання: 

методологія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Саричев Володимир Іванович ;  

М-во екон. розвитку і торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т, [Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара]. — Київ, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (48 назв). 

— 130 пр. — [2016-0388 А] УДК 330.59:351.82 

2127. Чорнодід І. С. Методологічні засади забезпечення соціальної конкуренто-

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чорнодід Ігор Степанович ; М-во 

екон. розвитку і торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т. — Київ, 2016. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—33 (45 назв). — 100 пр. — [2016-0675 А] 

 УДК 330.342.146:339.137.2](477) 

На ступінь кандидата 

2128. Валетенко В. В. Економічні механізми інноваційної орієнтації інвес-

тиційної діяльності аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Валетенко 

Віталій Віталійович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — 

Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2016-

1453 А] УДК 330.341.1:330.322:631.11 

2129. Вінічук М. В. Соціальна компонента економічної безпеки України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.01 "Екон. 

безпека держави" / Вінічук Марія Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Львів. 

держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2016-1325 А] УДК 330.342.146(477) 

2130. Галасюк К. А. Оцінка інноваційного потенціалу підприємств готельного 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Галасюк Катерина Артурівна ; 

Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2016-0456 А] УДК 330.341.1:640.41 

2131. Дмитренко В. І. Вплив державного регулювання на систему економічної 

безпеки будівельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Василь Іванович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2016-0730 А] 

 УДК 330.025.12:[005.934:69 

2132. Дутчак А. В. Соціально-економічний механізм функціонування ринко-

вого розподілу доходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Дутчак Анна Василівна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0960 А] УДК 330.111.64 

2133. Жук М. М. Організаційно-економічний механізм активізації інновацій-

них процесів АПК України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Жук Марта Миколаївна ; 

Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, [Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України]. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2016. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 150 пр. — [2016-0409 А] 

 УДК 330.341:338.432](477) 

2134. Іванов С. М. Методи та моделі оцінювання економічної ефективності 

Інтернет-проектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Сергій Миколайович ; Класич. приват. ун-т, [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Запо-

ріжжя, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 150 пр. — [2016-

0053 А] УДК 330.4:004.77 

2135. Калінкова І. Ю. Економічні шоки в макроекономічній динаміці : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія 

та історія екон. думки" / Калінкова Ірина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2016-0977 А] УДК 330.101.541 

2136. Качан Н. С. Оцінювання структурної перебудови у водогосподарському 

комплексі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Качан Наталія Сергіївна ; Нац. ун-т 

вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2016-0483 А] 

 УДК 330.341.4.021:627/628](477) 

2137. Кіпіоро І. М. Організаційно-економічний механізм розвитку іннова-

ційно-інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на 

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

приємствами" / Кіпіоро Інна Миколаївна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Уман. нац. 

ун-т садівництва]. — Житомир, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2016-0265 А] УДК 330.322+330.341.1]:631.11 

2138. Миколенко О. П. Інституційна адаптація економічних систем до про-

цесів глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Миколенко Олена Петрівна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад."]. — 

Харків, 2016. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (19 назв). — 100 пр. — [2016-

0105 А] УДК 330.341.2:339.9 

2139. Мосійчук Т. Ю. Чинники економічного розвитку в постсоціалістичному 

суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Мосійчук Тарас Юрійович ; Держ. ВНЗ "Київ. 

нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2016. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—

15 (8 назв). — 100 пр. — [2016-1348 А] УДК 330.341.2 

2140. Новицький К. О. Механізм реалізації інноваційного потенціалу природ-

них цукрозамінників : (на прикладі стевії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Новицький 

Костянтин Олександрович ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, [Нац. наук. центр "Ін-т 
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аграр. економіки" Нац. акад. аграр. наук України]. — Кам'янець-Подільський 

(Хмельниц. обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 130 пр. 

— [2016-0883 А] УДК 330.341.1:[631.153.3:582.991.1 
2141. Петринка В. Ю. Формування стратегії інноваційного розвитку промис-

лових підприємств України на основі енергозбереження : автореф. [дис.] на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Петринка Вікторія Юріївна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. 
— Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2016-0617 А] УДК 330.341.1:334.716](477) 

2142. Поляк М. М. Розвиток інвестиційно-фінансового механізму венчурного 
бізнесу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Поляк Мар'яна Миколаївна ; Класич. 
приват. ун-т, [Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т]. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 150 пр. — [2016-0124 А] 

 УДК 330.322(477) 
2143. Сердюк О. С. Інвестиційне забезпечення процесів реструктуризації 

вугледобувних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Сердюк Олександр 
Сергійович ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (26 назв). — 100 пр. — [2016-0786 А] 

 УДК 330.322:622.33.012 
2144. Синявська О. О. Методи і моделі оцінювання якості послуг банківських 

установ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 
"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Синявська Ольга Олек-
сандрівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 150 пр. — [2016-1531 А] УДК 330.45:336.71 

2145. Чепелєв М. Г. Моделювання та оцінка економічних наслідків субси-
діювання побутових споживачів енергетичних ресурсів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. 
технології в економіці" / Чепелєв Максим Григорович ; НАН України, Держ. 
установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — Київ, 2016. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2016-1232 А] 

 УДК 330.4:[364-22-646.2:620.9 
2146. Шпакович І. Р. Державне управління інститутами спільного інвестуван-

ня в національному господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шпакович Ірина 
Романівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2016-1278 А] 

 УДК 330.322.4:338(477) 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь кандидата 

2147. Андрусяк З. В. Удосконалення методу і засобів визначення ефективності 
газохімзахисного одягу рятувальників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Андрусяк Зоряна Володимирівна ; 
Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т", [Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності 
Держ. служби України з надзвичайн. ситуацій]. — Красноармійськ (Донец. обл.), 
2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — 
[2016-0761 А] УДК 331.45:614.842.86 
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2148. Кондратюк Ю. Ф. Продуктивність праці як чинник забезпечення 

людського розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Кондратюк 

Юлія Федорівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. — 

Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 130 пр. — [2016-

0490 А] УДК 331.101.6 

2149. Крюкова О. Ю. Продуктивність праці фахівців в умовах формування 

інноваційної моделі економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

Крюкова Ольга Юріївна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-1149 А] 

 УДК 331.101.6:330.341.1 

2150. Сабітова О. А. Підвищення безпеки при веденні робіт в екстремальних 

ситуаціях з застосуванням забрала захисних касок : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Сабітова Ольга Андріїв-

на ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 

2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2016-1200 А]

 УДК 331.45:614.891 

2151. Твердушка Т. Б. Удосконалення організаційно-економічного механізму 

стимулювання праці у сфері інноваційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. 

економіка і політика" / Твердушка Тетяна Борисівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. 

ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(25 назв). — 100 пр. — [2016-1355 А] УДК 331.101.3:330.341.1 

332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  

Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

2152. Бойченко Е. Б. Діагностика відтворення продуктивних сил в контексті 

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

наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Бойченко Еліна 

Борисівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Ін-т екон.-прав. дослідж. 

НАН України]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2016. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 28—34 (53 назви). — 100 пр. — [2016-0683 А] 

 УДК 332.133.2:331.101.262](477) 

2153. Варцаба В. І. Теоретико-методологічні засади управління процесом 

гармонізації розвитку економіки регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Варцаба Віра 

Іванівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Полтава, 2016. — 38 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 29—36 (50 назв). — 120 пр. — [2016-1097 А] УДК 332.14 

2154. Газуда Л. М. Управління процесами інтеграції та конвергенції сільських 

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

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Газуда Леся Михайлівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2016. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—37 (70 назв). — 100 пр. — [2016-0823 А] 

 УДК 332.122(477-04):339.92(4) 

2155. Медвідь В. Ю. Методологічні основи економічного регулювання регіо-

нального розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
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спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Медвідь Вікторія 

Юріївна ; Чернігів. нац. технол. ун-т, [Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України]. — 

Чернігів, 2016. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (80 назв). — 100 пр. — 

[2016-0289 А] УДК 332.14 

2156. Пітюлич М. М. Регулювання розвитку гірських територій в умовах 

модернізації економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Пітюлич Михайло 

Михайлович ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН 

України". — Львів, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (53 назви). — 

100 пр. — [2016-0750 А] УДК 332.122.02(23.0)(477) 

2157. Прямухіна Н. В. Теоретико-методологічні засади розвитку регіональ-

ного економічного простору в умовах трансформаційних зрушень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і 

регіон. економіка" / Прямухіна Наталія Валентинівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-

лодимира Даля, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2016. 

— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (38 назв). — 100 пр. — [2016-1520 А] 

 УДК 332.14 

2158. Сотниченко Л. Л. Забезпечення конкурентоспроможності регіону на 

засадах розвитку його інфраструктури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Сотниченко 

Людмила Леонідівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донец. держ. ун-т 

упр. (м. Маріуполь)]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2016. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 26—31 (47 назв). — 100 пр. — [2016-0756 А] УДК 332.146:339.137 

2159. Шворак А. М. Консолідація земель сільськогосподарського призна-

чення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.06 

"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Шворак 

Анатолій Максимович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

Київ, 2016. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (56 назв). — 100 пр. — [2016-

0553 А] УДК 332.334.2:631 

На ступінь кандидата 

2160. Богач К. С. Удосконалення економічного механізму управління при-

родокористуванням у вуглевидобувному регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та 

охорони навколиш. середовища" / Богач Кирило Сергійович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. 

ун-т". — Дніпропетровськ, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). 

— 100 пр. — [2016-0567 А] УДК 332.334.2.025.12:553.98 

2161. Бурич І. В. Формування портфелю інноваційних проектів для забез-

печення "зеленого" зростання економіки регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охо-

рони навколиш. середовища" / Бурич Іван Васильович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 

2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2016-

0571 А] УДК 332.142.6.055-044.55:330.341.1 

2162. Волощук Н. Ю. Регіональні особливості розвитку сфери малого під-

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

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Волощук Надія Юріївна ; 

Чернігів. нац. технол. ун-т, [Закарпат. держ. с.-г. дослід. станція Нац. акад. аграр. 

наук України]. — Чернігів, 2016. — [21] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2016-0282 А] УДК 332.122:334.012.61-022.51 
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2163. Гао Шаоцин. Управління ефективністю реконструкції житлового фонду 

на основі економічного девелопменту : (на прикладі міст КНР) : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Гао Шаоцин ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2016. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2016-0577 А] 

 УДК 332.81:69.059.7](510-21) 

2164. Грабар М. В. Системний розвиток туризму та рекреації у регіоні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток 

продукт. сил і регіон. економіка" / Грабар Марина Василівна ; ДВНЗ "Прикарпат. 

нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Івано-Франківськ, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2016-1118 А]

 УДК 332.122:338.48 

2165. Левчук В. Ю. Транскордонний ефект співробітництва прикордонних 

регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Левчук Вікторія Юріївна ; Луц. нац. 

техн. ун-т. — Луцьк, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2016-0086 А] УДК 332.12:339.92 

2166. Лешанич С. Є. Оцінка і прогнозування економічного потенціалу 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Лешанич Світлана Євгеніївна ; ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-0416 А] 

 УДК 332.144 

2167. Мащенко С. О. Регіональна економічна політика у сфері енергозбе-

реження в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Мащенко Світлана Олегівна ; 

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

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0288 А]

 УДК 332.122:620.9](477) 

2168. Могилат М. Г. Стратегія ефективного використання земель сільсько-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Могилат Микола Гри-

горович ; Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2016. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0877 А] УДК 332.334.2:631 

2169. Панасенко Л. М. Брендинг території: механізм формування та пози-

ціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Панасенко Лариса Максимівна ; Черкас. 

нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Черкаси, 2016. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-0666 А] 

 УДК 332.155:659.1 

2170. Рехтета О. М. Механізми формування і реалізації регіональної струк-

турно-інвестиційної стратегії економічного росту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. еко-

номіка" / Рехтета Олександр Миколайович ; Одес. нац. акад. харч. технологій, 

[Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10назв). — 100 пр. — [2016-1522 А] 

 УДК 332.146:[330.341.4+330.322 
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2171. Романків І. М. Моніторинг стійкості розвитку регіональної економіки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток 

продукт. сил і регіон. економіка" / Романків Ірина Михайлівна ; ДВНЗ "Прикарпат. 

нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-0426 А] УДК 332.14.021 

2172. Суханова А. В. Механізм формування конкурентних переваг економіки 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Суханова Алла Валеріївна ; Одес. нац. 

акад. харч. технологій, [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Одеса, 

2016. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1539 А]

 УДК 332.14 

2173. Турбіна О. І. Забезпечення розвитку електроенергетичного комплексу 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Турбіна Оксана Ігорівна ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донец. держ. ун-т упр. (м. Маріуполь)]. — 

Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(22 назви). — 100 пр. — [2016-0717 А] УДК 332.14:[621.311.1+620.9 

2174. Чайкіна А. О. Науково-методичні засади формування підприємницького 

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

08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Чайкіна Аліна Олександрівна ; 

Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 120 пр. — [2016-1062 А] 

 УДК 332.122:334.722 

2175. Шаталова Л. С. Формування механізму забезпечення економічної 

самодостатності регіонів : автореф. [дис.] на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Шаталова Люд-

мила Семенівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. 

нац. екон. ун-т]. — Одеса, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-0438 А] УДК 332.146 

2176. Шведюк Ю. В. Оцінювання еколого-економічної ефективності лісо-

відновлення на землях лісового фонду Малого Полісся : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та 

охорони навколиш. середовища" / Шведюк Юлія Володимирівна ; Нац. ун-т вод. 

госп-ва та природокористування, [Нац. лісотехн. ун-т України]. — Рівне, 2016. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — 

[2016-0552 А] УДК 332.334.2:630*23]-047.44(477.41/.42) 

2177. Шпак А. Д. Просторова диференціація регіонів України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і 

регіон. економіка" / Шпак Андрій Дмитрович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Ва-

силя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—

18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-0678 А] УДК 332.12-044.332(477) 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь доктора 

2178. Пожуєва Т. О. Інноваційні засади забезпечення економічної захищеності 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Пожуєва Тетяна 
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Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [ДВНЗ 

"Укр. держ. хім.-технол. ун-т"]. — Київ, 2016. — 34 с. : табл. — Бібліогр.: с. 25—31 

(60 назв). — 100 пр. — [2016-0895 А] УДК 334.716:330.341.1 

На ступінь кандидата 

2179. Александрова Б. В. Торгово-промислові палати в Україні як інституції 

стимулювання розвитку підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Богдана Вадимівна ; ПВНЗ "Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля". — 

Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. 

— [2016-0923 А] УДК 334.788(477) 

2180. Кривоногова І. Г. Підвищення інноваційно-інвестиційної активності 

промислового підприємства в трансформаційній економіці : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Кривоногова Ірина Геннадіївна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(19 назв). — 100 пр. — [2016-0774 А] УДК 334.716:[330.32:330.341.1 

2181. Щербан М. Д. Розвиток кредитної кооперації в регіоні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і 

регіон. економіка" / Щербан Марія Дмитрівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника", [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Івано-Франківськ, 2016. — 

21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-

0358 А] УДК 334.12:[336.773:334.73 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

2182. Панасенко Г. О. Механізм формування ресурсного потенціалу банків в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Панасенко Ганна Олександрівна ; Держ. навч.-наук. 

установа "Акад. фінанс. упр.". — Київ, 2016. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 

(52 назви). — 140 пр. — [2016-1424 А] УДК 336.71.014(477) 

2183. Пластун В. Л. Методологічні основи діяльності інституційних інвесторів 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Пластун В'ячеслав Леонідович ; Укр. акад. 

банк. справи. — Суми, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (60 назв). — 

120 пр. — [2016-0892 А] УДК 336.76:330.322 

2184. Чмутова І. М. Технологічний підхід у фінансовому менеджменті банку: 

методологія реалізації на стадіях життєвого циклу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Чмутова Ірина 

Миколаївна ; Укр. акад. банк. справи. — Суми, 2016. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—36 (55 назв). — 120 пр. — [2016-1067 А] УДК 336.71:005 

На ступінь кандидата 

2185. Бардин О. Я. Управління грошовими потоками агропромислових 

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

08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Бардин Оксана Ярославівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-1363 А] 

 УДК 336.722.8:631.11 
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2186. Богатирьова Є. М. Податкові реформи в Україні: результативність та 

стратегічні орієнтири : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Богатирьова Євгенія Миколаївна ; Одес. 

нац. екон. ун-т. — Одеса, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). 

— 100 пр. — [2016-1321 А] УДК 336.22.021.8(477) 

2187. Босенко А. В. Організаційно-економічний механізм управління опо-

даткуванням сільськогосподарських товаровиробників в умовах поглиблення 

інтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Босенко Анатолій Віталійович ; 

Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2016-0324 А] УДК 336.221:338.432 

2188. Велентейчик Н. Ю. Механізм регулювання міжбюджетних відносин в 

забезпеченні фінансової стійкості місцевих бюджетів в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 

Велентейчик Наталія Юріївна ; Ун-т держ. фіскал. служби України, [Східноукр. нац. 

ун-т ім. Володимира Даля]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2016. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-0723 А] УДК 336.14:352](477) 

2189. Вишневська В. С. Економічний механізм інфляційного таргетування в 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Вишневська Василина Степанівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). 

— 100 пр. — [2016-0019 А] УДК 336.711.65:336.748.12](477) 

2190. Вовченко Р. С. Фінансова безпека банківського сектору економіки 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Вовченко Роман Сергійович ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи". 

— Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 120 пр. — [2016-

1366 А] УДК 336.71.02(477) 

2191. Гасій О. В. Регіональна банківська система та механізм її функціону-

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Гасій Олена Володимирівна ; Чернігів. нац. технол. ун-т, 

[ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Чернігів, 2016. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2016-0824 А]

 УДК 336.71:332.1 

2192. Григоренко В. М. Фінансове забезпечення технологій управління 

фінансовою діяльністю банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Григоренко Вікторія Миколаївна ; 

Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-1460 А] УДК 336.71:005.915 

2193. Данилова Ю. Ю. Розвиток посткризової системи банківських послуг в 

Європейському Союзі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Данилова Юлія Юліанівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2016-0835 А] УДК 336.71:061.1ЄС 

2194. Дмитренко О. І. Управління інвестиційним ризиком банку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Дмитренко Олександр Іванович ; Укр. акад. банк. справи, [Держ. ВНЗ "Ун-т 

банк. справи"]. — Суми, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 

100 пр. — [2016-0838 А] УДК 336.71.06:658.152 
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2195. Жебчук Р. Л. Удосконалення бюджетного планування в умовах 

реформування бюджетної системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Жебчук Роман 

Леонідович ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". — Київ, 2016. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (36 назв). — 130 пр. — [2016-1415 А] 

 УДК 336.144:336.145.1.021.8(477) 

2196. Калінкін Д. В. Внутрішній аудит бюджетних установ в умовах реформу-

вання системи державного фінансового контролю : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Калінкін Дмитро 

Володимирович ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-0849 А] 

 УДК 336.131.025.12 

2197. Ковальчук В. А. Фінансове забезпечення національних інвестиційних 

проектів із застосуванням кластерного механізму : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ковальчук 

Вікторія Анатоліївна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2016. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2016-1484 А] 

 УДК 336.1:330.322:332.122 

2198. Козоріз Л. О. Податок на прибуток підприємств у системі середньо-

строкового бюджетного планування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Козоріз Любов Олек-

сандрівна ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". — Київ, 2016. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 130 пр. — [2016-1372 А] 

 УДК 336.226.12:336.144.2 

2199. Крупей О. М. Фіскальна консолідація: інструменти і перспективи 

запровадження в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Крупей Олексій Мирославович ; Тернопіл. 

нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 150 пр. — [2016-0076 А] УДК 336.227(477) 

2200. Кутузова М. М. Фондовий ринок України в умовах нестабільності 

світового фінансового середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кутузова Мар'яна Михай-

лівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. 

— Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2016-0532 А] УДК 336.76(477) 

2201. Куцяк В. О. Особисті фінанси в умовах розвитку ринкових відносин в 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Куцяк Вадим Олександрович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. 

— Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 130 пр. — 

[2016-0996 А] УДК 336.01(477) 

2202. Лазутіна Л. О. Фінансове забезпечення розвитку соціальної сфери 

сільських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Лазутіна Людмила Олександрівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2016. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв) та в тексті. — 100 пр. 

— [2016-1294 А] УДК 336.143.2:352]:364(1-22) 

2203. Лановий В. В. Діяльність центрального банку на відкритому ринку як 

інструмент грошово-кредитної політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Лановий Володимир 

Володимирович ; Укр. акад. банк. справи. — Суми, 2016. — 22 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0869 А] УДК 336.711 

2204. Литвинчук А. О. Ресурсно-екологічне оподаткування як фактор сталого 

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

08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Литвинчук Андрій Олександрович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1155 А] 

 УДК 336.22:502.131 

2205. Лондар О. С. Державна боргова політика України та країн ЄС: шляхи 

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

08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Лондар Олексій Сергійович ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2016. — 21 с., 

включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-1257 А] 

 УДК 336.27.02(477+4-6ЄС) 

2206. Надієвець Л. М. Державне регулювання фінансового посередництва у 

господарській системі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Надієвець Людмила 

Михайлівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2016. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — 

[2016-1349 А] УДК 336.717.8.025.12(477) 

2207. Оголь Д. О. Вплив грошово-кредитної політики на економічне зростання 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Оголь Дмитро Олексійович ; Укр. акад. банк. справи. — 

Суми, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2016-

0113 А] УДК 336.74+336.77]:330.35(477) 

2208. Оксенюк О. І. Фіскальна ефективність податку на додану вартість в 

економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Оксенюк Оксана Ігорівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (37 назв). 

— 100 пр. — [2016-0222 А] УДК 336.226.322(477) 

2209. Паньків Х. П. Фінансовий механізм капіталізації банків в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Паньків Христина Петрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2016-

0117 А] УДК 336.71:330.142.23](477) 

2210. Ползікова Г. В. Механізми податкового менеджменту в умовах кризи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Ползікова Ганна Володимирівна ; Донбас. держ. машинобудів. 

акад., [ДВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури"]. — Краматорськ 

(Донец. обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2016-

1187 А] УДК 336.22:338.124.4 

2211. Рудан В. Я. Управління ліквідністю банківської системи України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси 

і кредит" / Рудан Віталій Ярославович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2016. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (41 назва). — 150 пр. — [2016-1523 А] 

 УДК 336.71.02(477) 
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2212. Рудик Н. В. Макрофінансові індикатори в системі управління держав-

ними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Рудик Наталія Василівна ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1198 А] 
 УДК 336.13:330.101.541 

2213. Рябокінь М. В. Сек'юритизація фінансових активів як інноваційна форма 

фінансування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Рябокінь Марина Валеріївна ; Ун-т держ. 
фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—20 (32 назви). — 100 пр. — [2016-0754 А] УДК 336.581:336.763](477) 

2214. Савич І. В. Детінізація економіки в забезпеченні бюджетного зростання 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Савич Іван Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 

120 пр. — [2016-0784 А] УДК 336.14.055-044.55:343.37](477) 

2215. Синютка Н. Г. Формування та імплементація муніципальної боргової 

політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Синютка Наталія Геннадіївна ; Тернопіл. 

нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 130 пр. — [2016-1205 А] УДК 336.276:352](477) 

2216. Смагло О. В. Розвиток системи фінансового моніторингу зовнішньо-
економічної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Смагло Ольга Володимирівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Житомир. держ. 

технол. ун-т]. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 120 пр. — [2016-1210 А] УДК 336.025.12:339.5 
2217. Сотник В. В. Механізми фінансування екологічних державних цільових 

програм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Сотник Вікторія Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Нац. ун-т біоресурсів і природо-
користування України]. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-1211 А] УДК 336.5.02:502 

2218. Стефанишин В. В. Розвиток ринку капіталу в контексті фінансової 

безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Стефанишин Віктор Володимирович ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2016-1427 А] УДК 336.76.024(477) 

2219. Ткачова О. А. Економічна оцінка перспектив розвитку нанотехно-

логічної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ткачова Оксана Анатоліївна ; Держ. 

установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — Київ, 2016. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 125 пр. — [2016-1222 А] 

 УДК 336.532:620.3 
2220. Угрин В. В. Дисбаланси податкового боргу в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 

Угрин Володимир Володимирович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 130 пр. — [2016-0159 А] 

 УДК 336.225.64.053.2(477) 
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2221. Черненко О. С. Розвиток системи фінансової безпеки суб'єктів під-

приємництва в аграрній галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Черненко Ольга Сергіївна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2016. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0437 А] 

 УДК 336.02:631.16 

2222. Штибель У. І. Формування соціально-орієнтованої банківської системи 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Штибель Уляна Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2016-0195 А] УДК 336.71:330.341.2](477) 

2223. Штиль І. В. Удосконалення діяльності кредитних спілок на ринку 

фінансових послуг України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Штиль Інна Вікторівна ; Держ. 

навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". — Київ, 2016. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 130 пр. — [2016-1440 А] УДК 336.732.02(477) 

338 Економічне становище. Економічна політика. Управління  

та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

2224. Жаліло Я. А. Інституційна обумовленість і суб'єктність формування 

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

[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Жаліло Ярослав Ана-

толійович ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — 

Київ, 2016. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (60 назв). — 120 пр. — [2016-

1128 А] УДК 338.22.01 

На ступінь кандидата 

2225. Абрамова М. В. Механізм оцінювання впливу воєнно-економічної 

складової на стан економічної безпеки національного господарства : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац.  

госп-вом" / Абрамова Марина Вадимівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви) та в тексті. — 110 пр. — [2016-

0641 А] УДК 338.24.025 

2226. Замрига А. В. Формування та розвиток інноваційних процесів в галузі 

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Замрига Артур Вікторович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 130 пр. — [2016-1291 А] 

 УДК 338.439.4:633/635:330.341.1 

2227. Калбанцова-Райлян А. І. Організаційно-економічний інструментарій 

забезпечення економіко-екологічної безпеки річкового басейну Дністра : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка при-

родокористування та охорони навколиш. середовища" / Калбанцова-Райлян Алла 

Ігорівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2016. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-

0411 А] УДК 338.246:502.17]:502.51(282.247.314) 
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2228. Корнійчук О. О. Управління соціально-економічним розвитком сіль-

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Корнійчук Олексій Олександрович ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 125 пр. — [2016-0861 А]

 УДК 338.43 

2229. Миронов Ю. Б. Стабілізація національної економіки на основі банків-

ського рейтингування в умовах макроекономічної нестабільності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац.  

госп-вом" / Миронов Юрій Богданович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. 

комерц. акад. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2016-0657 А] УДК 338.24.05-021.387:336.71 

2230. Митрофанова А. С. Сучасний технологічний спосіб виробництва як 

чинник перетворень виробничих відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Митро-

фанова Анастасія Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. екон. 

ун-т ім. Семена Кузнеця]. — Харків, 2016. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—15 

(19 назв). — 100 пр. — [2016-0875 А] УДК 338.3 

2231. Назаркевич М. Р. Механізм реалізації підвищення рівня життя сіль-

ського населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Назаркевич 

Марія Романівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", [Львів. нац. аграр. ун-т]. 

— Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-0109 А]

 УДК 338.24.024:330.59(1-22) 

2232. Огородня Є. М. Оцінювання дієвості монетарної політики центрального 

банку країни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Огородня Євгенія Миколаївна ; Харків. 

нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-1510 А] УДК 338.23:336.74:336.711 

2233. Охрущак К. О. Управління витратами телекомунікаційного підприємства на 

основі процесного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Охрущак Катерина 

Олександрівна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2016. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 120 пр. — [2016-1180 А]

 УДК 338.47:654.197.07 

2234. Тихенко В. С. Організаційно-економічне забезпечення систем управ-

ління національними і наднаціональними природоохоронними проектами : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка при-

родокористування та охорони навколиш. середовища" / Тихенко Володимир Сер-

гійович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(17 назв). — 100 пр. — [2016-0634 А] УДК 338.28:502.13 

2235. Ткач С. В. Валютне регулювання в системі економічної політики 

держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Ткач Сергій Вікторович ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 

— 100 пр. — [2016-1221 А] УДК 338.24.025.12:336.748 

2236. Топузов М. О. Організаційно-економічний механізм інформатизації 

вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Топузов Михайло Олегович ; ВНЗ 

"Ун-т економіки та права "Крок". — Київ, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0635 А] УДК 338.246:[378.014.54:004 
2237. Хамзе Махмуд Аль-Равашдех. Формування і державна підтримка 

конкурентоспроможності рослинницької продукції сільськогосподарських під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. підприємствами" / Хамзе Махмуд Аль-Равашдех ; Полтав. держ. 
аграр. акад. — Полтава, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1228 А] УДК 338.436 

2238. Чередниченко А. О. Організаційно-економічне забезпечення управління 
інформаційною безпекою підприємств будівельної галузі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. 
діяльності" / Чередниченко Анастасія Олександрівна ; Харків. нац. ун-т міського 
госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2016-1064 А] УДК 338.45:69 

2239. Шевчук Н. В. Визначення та оцінювання чинників багатофакторної 
продуктивності виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шевчук Наталія Василівна ; 
М-во екон. розвитку і торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0554 А] 

 УДК 338.439.4-047.44 
2240. Штань М. В. Державна стратегія управління спеціальними економіч-

ними зонами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Штань Марина Володимирівна ; 
ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(17 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2016-0679 А] УДК 338.24.025:332.122 

338(100-87) Економічне становище зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

2241. Елсеад Махмод Ахмед Юсф. Модернізація економіки Лівії як фактор 
підвищення її глобальної конкурентоспроможності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 
Елсеад Махмод Ахмед Юсф ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 
25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 120 пр. — [2016-
0041 А] УДК 338.1-048.35(612) 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

2242. Гончаренко О. Г. Управління ресурсним потенціалом виробничого 
комплексу кримінально-виконавчої системи України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Гончаренко Оксана Григорівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Чернігів. нац. пед. ун-т 
ім. Т. Г. Шевченка]. — Одеса, 2016. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—35 
(53 назви). — 100 пр. — [2016-0029 А] УДК 338.3.012.8:343.8](477) 

2243. Загурський О. М. Інституціональне забезпечення підвищення конку-
рентоспроможності аграрного сектору економіки України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / 
Загурський Олег Миколайович ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. упр.". — 
Київ, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (51 назва) та в тексті. — 150 пр. 
— [2016-1290 А] УДК 338.436:330.137.2](477) 
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2244. Калашнікова Т. В. Теоретико-методологічні та практичні засади дер-
жавної підтримки розвитку аграрного сектора України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Калашнікова Тетяна Вікторівна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Харків. нац. аграр. ун-т 
ім. В. В. Докучаєва]. — Миколаїв, 2016. — 44 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 33—40 (68 назв). — 100 пр. — [2016-0976 А] УДК 338.246.027:338.43](477) 

2245. Мачуга Н. З. Теорія і методологія функціонування системи надання 
медичних послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мачуга Надія Зіновіївна ; Ін-т 
проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — 
Одеса, 2016. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35. — 100 пр. — [2016-0338 А]
 УДК 338.46:614.2](477) 

2246. Никифорук О. І. Політика модернізації наземних транспортних систем 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Никифорук Олена Ігорівна ; НАН України, Держ. 
установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — Київ, 2016. — 40 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 31—37 (51 назва). — 135 пр. — [2016-1172 А] 

 УДК 338.47:656.078-048.35](477) 

На ступінь кандидата 

2247. Андріїв Н. М. Державна політика формування конкурентного під-
приємництва в системі внутрішньої торгівлі України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Андріїв Наталія Миколаївна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. 
акад. — Львів, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). 
— 100 пр. — [2016-1362 А] УДК 338.242.4:339.3](477) 

2248. Бак Г. О. Технологічні ресурси транснаціональних корпорацій як 
джерело інноваційно-інвестиційної модернізації економіки України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 
госп-вом" / Бак Галина Олександрівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т 
економіки та прогнозування НАН України". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 125 пр. — [2016-1243 А] 

 УДК 338.242:330.341.2](477) 
2249. Венжега Д. І. Державне регулювання промислового виробництва 

України в посткризовий період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Венжега Дмитро Ігорович ; 
Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — 
Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-
1098 А] УДК 338.45.05-044.372(477) 

2250. Кравченко О. М. Регуляторні механізми у забезпеченні ефективності 
ресторанного господарства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кравченко Оксана 
Михайлівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2016. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 100 пр. — [2016-0739 А] 

 УДК 338.46.025.12:640.43](477) 
2251. Маслій О. А. Оцінювання впливу загроз на рівень економічної безпеки 

національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Маслій Олександра Анатоліївна ; 
Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 160 пр. — [2016-1001 А] 

 УДК 338.27:351.863](477) 
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2252. Нестерова К. С. Державна регуляторна політика сприяння розвитку 

морського туризму в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Нестерова Катерина 

Сергіївна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2016. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (27 назв). — 100 пр. — [2016-1509 А] 

 УДК 338.48-44(26:477) 

2253. Осипова О. І. Система моделей оцінювання рівня продовольчої безпеки 

регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Ольга Ігорівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2016-0615 А]

 УДК 338.439.4.02:332.14]-047.44(477) 

2254. Письменна О. Б. Ефективність управління ресурсозбереженням в урано-

добувній галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Письменна Оксана Борисівна ; 

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

2016. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2016-

0164 А] УДК 338.45:622.349.5](477) 

2255. Підгаєць С. В. Механізм державно-приватного партнерства в системі 

інституціоналізації розвитку національної економіки : автореф. дис. на здобуття 

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

Підгаєць Сергій Васильович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2016. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 150 пр. — [2016-1517 А] 

 УДК 338.24:334.012.2](477) 

2256. Третяк К. В. Ринок перестрахування в Україні: формування та перспек-

тиви розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Третяк Катерина Володимирівна ; Держ. 

ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2016-1224 А] 

 УДК 338.46:368.029](477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини.  

Світова економіка 

На ступінь доктора 

2257. Барна М. Ю. Концептуально-методологічні підходи до трансформації 

системи внутрішньої торгівлі в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Марта Юріївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—37 (48 назв). — 150 пр. — [2016-0006 А] УДК 339.3.021.8 

На ступінь кандидата 

2258. Аверіхіна Т. В. Науково-методичні засади інструментального забез-

печення екологічної конкурентоспроможності товаровиробників : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природо-

користування та охорони навколиш. середовища" / Аверіхіна Тетяна Володи-

мирівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. 

політехн. ун-т]. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 

100 пр. — [2016-0321 А] УДК 339.137:502.131 
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2259. Голубка В. М. Механізми регулювання фармацевтичного ринку в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Голубка Володимир Михайлович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

[2016-0027 А] УДК 339.13.025.12:615](477) 

2260. Данилова Н. В. Стратегії виходу українських компаній на ринок 

твердого біопалива ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Данилова Ніколь Вік-

торівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2016-0371 А] 

 УДК 339.5:620.925](477):061.1ЄС 

2261. Іваннікова М. М. Маркетинг у формуванні конкурентних переваг під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Іваннікова Марина Миколаївна ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2016-0846 А] УДК 339.138:658.821 

2262. Коноплянникова М. А. Управління маркетинговою діяльністю під-

приємств у сфері картографічних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Коноплян-

никова Маріанна Анатоліївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2016-0989 А] 

 УДК 339.138:528.9 

2263. Назиров К. З. Інституційні засади конкурентоспроможності національ-

ної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Назиров Карім Заріфович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (11 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2016-0880 А] УДК 339.137.2:338.1 

2264. Проценко І. В. Структурні зрушення у міжнародній торгівлі послугами 

за умов глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Проценко Ігор Воло-

димирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв) та в тексті. — 110 пр. — [2016-0621 А] 

 УДК 339.5.021:338.46 

2265. Чень Цзюнь. Структурні зрушення в зовнішній торгівлі КНР в сучасних 

умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Чень Цзюнь ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2016-1063 А] УДК 339.5(510) 

339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні економічні  

зв'язки. Зовнішньоекономічна політика. Світове господарство. 

Глобалізація 

На ступінь кандидата 

2266. Заяць О. І. Інституціоналізація конвергентних процесів у регіональних 

торговельно-економічних об'єднаннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Заяць Олена 

Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0049 А] УДК 339.923 
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2267. Кардаков О. Ю. Інтелектуалізація економічного потенціалу ЄС в 

процесі технологічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Кардаков 

Олександр Юрійович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 

Київ, 2016. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (19 назв). — 100 пр. — [2016-1292 А]

 УДК 339.923:061.1ЄС 

2268. Козаченко Р. П. Міжнародний трансфер технологій в забезпеченні кон-

курентного розвитку країн : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Козаченко Руслана 

Петрівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. авіац. ун-т]. 

— Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв) та в тексті. — 

100 пр. — [2016-0857 А] УДК 339.92:339.137.2 

2269. Омельяненко В. А. Розвиток високих технологій в умовах глобалізації 

інноваційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Омельяненко Віталій 

Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Сум. держ. ун-т]. — Київ, 2016. 

— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (35 назв). — 100 пр. — [2016-

0223 А] УДК 339.94:681.5 

2270. Самойленко А. О. Глобальна інтелектуалізація міжнародного руху люд-

ських ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Самойленко Алла Олек-

сандрівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Дніпропетров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2016-1267 А] УДК 339.9:331.556.4 

2271. Семенова Д. С. Розвиток глобального ринку енергетичних ресурсів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 

міжнар. екон. відносини" / Семенова Дар'я Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна. — Харків, 2016. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — 

[2016-1529 А] УДК 339.9:620.91 

2272. Туров В. В. Трансформація економічного розвитку Республіки Казахстан 

у сучасній світогосподарській системі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Туров 

Владислав В'ячеславович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1542 А] 

 УДК 339.9:338.1](574) 

2273. Хитрова О. А. Міжнародні антикризові стратегії розвитку соціально-

економічних систем в умовах глобального конкурентного середовища : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. 

екон. відносини" / Хитрова Ольга Аліківна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. 

авіац. ун-т]. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2016-0639 А] УДК 339.97:005.59 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

2274. Мельничук О. С. Міська правова система в Україні: загальнотеоретичне 

дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
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спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Мельничук Ольга Степанівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2016. — 36 с. 

— Бібліогр.: с. 28—33. — 100 пр. — [2016-1502 А] УДК 340.116:911.375](477) 

На ступінь кандидата 

2275. Гончарук А. П. Механізм правової поведінки : (загальнотеорет. аспект) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Гончарук Андрій Петрович ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України]. — Київ, 2016. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (8 назв). — 100 пр. — 

[2016-1113 А] УДК 340.12 

2276. Ігнатко Н. В. Організаційно-правові основи становлення системи дізнан-

ня митних органів Української держави (середина XVII — початок ХХІ ст.) : 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" / Ігнатко Наталія Василівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2016-1475 А] УДК 340.12:351.713](477)"165/201" 

2277. Кабанець О. С. Демократія як явище правової дійсності : (теорет.-прав. 

аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Кабанець Олександр 

Сергійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2016. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (19 назв). — 150 пр. — [2016-0698 А] 

 УДК 340.12:321.7 

2278. Мартиненко О. О. Теоретичні засади судової правотворчості у концеп-

ції юридичного прагматизму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Мартиненко Олександр Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 100 пр. — [2016-1346 А] 

 УДК 340.13 

2279. Мельничук М. О. Правове регулювання охорони здоров'я населення 

УСРР (1921—1929 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" / 

Мельничук Максим Олегович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-1501 А] 

 УДК 340:614(477)"1921/1929" 

2280. Осядла М. В. Свобода як цінність права : (теорет.-прав. аспект) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Осядла Марія Володимирівна ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2016-1378 А] УДК 340.12:342.721 

2281. Перепелюк А. М. Механізм застосування права: структура та критерії 

ефективності : (загальнотеорет. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 

прав. учень" / Перепелюк Анна Михайлівна ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2016-1382 А] УДК 340.13 

2282. Слабошпицька У. О. Сучасні тенденції в уніфікації правового регу-

лювання міжнародних спадкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 
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міжнар. приват. право" / Слабошпицька Уляна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — 

[2016-1391 А] УДК 340.137:341.2 
2283. Черник Н. С. Філософсько-правові засади творення Української держави 

і права на початку ХХ століття в контексті християнської доктрини : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / 
Черник Наталія Степанівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — 
Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2016-1272 А] 

 УДК 340.12(477)"190" 
2284. Шейна А. М. Філософсько-правові засади принципу демократизму у 

праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 
"Філософія права" / Шейна Андрій Миколайович ; М-во внутр. справ України, Львів. 
держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
100 пр. — [2016-1438 А] УДК 340.12 

341 Міжнародне право 

На ступінь доктора 

2285. Андрейченко С. С. Міжнародно-правова концепція атрибуції поведінки 
державі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.11 
"Міжнар. право" / Андрейченко Світлана Сергіївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". 
— Одеса, 2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2016-0241 А] 

 УДК 341.211/.214 
2286. Білоцький С. Д. Міжнародно-правове регулювання у сфері екологічно 

орієнтованої енергетики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Білоцький Сергій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—38. — 100 пр. — 
[2016-1406 А] УДК 341.22:349.6 

2287. Дрьоміна-Волок Н. В. Концепція расової дискримінації у міжнародному 
праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.11 
"Міжнар. право" / Дрьоміна-Волок Наталія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Київ, 2016. — 39 с. — Бібліогр.: 
с. 29—36 (71 назва). — 100 пр. — [2016-0471 А] УДК 341.231.14:342.724 

2288. Пазюк А. В. Міжнародно-правове регулювання інформаційної сфери : 
(теорет. і практ. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Пазюк Андрій Валерійович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 38 с. — Бібліогр.: с. 31—35. — 100 пр. — 
[2016-0423 А] УДК 341:004.7 

На ступінь кандидата 

2289. Зубченко Н. І. Міжнародно-правове співробітництво держав у сфері 
забезпечення добробуту тварин та їх захисту від жорстокого поводження : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / 
Зубченко Надія Ігорівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2016. — 22 с. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2016-0052 А] 

 УДК 341.232.4:351.765 
2290. Іваночко І. Б. Міжнародно-правові стандарти статусу суддів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / 
Іваночко Ірина Богданівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2016-0647 А] УДК 341.6.08-021.414 
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2291. Мякота О. В. Міжнародно-правовий статус державних кордонів Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 

"Міжнар. право" / Мякота Ольга Василівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 

— Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2016-0660 А] 

 УДК 341.222(477) 

2292. Пільков К. М. Доказування у міжнародному комерційному арбітражі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Пільков Костянтин 

Миколайович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва 

ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

150 пр. — [2016-0225 А] УДК 341.637:347.94 

2293. Самойленко Є. А. Міжнародно-правове регулювання навігаційного 

використання міжнародних рік : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Самойленко Євген Анатолійович ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-0714 А] УДК 341.224 

2294. Федунь М. В. Правове регулювання поводження з відходами в рамках 

Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Федунь Мар'яна Василівна ; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 

2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2016-0172 А] 

 УДК 341.22:502.174](4) 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь доктора 

2295. Губерська Н. Л. Адміністративні процедури у сфері вищої освіти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Губерська Наталія Леонідівна ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Харків, 

2016. — 37 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (31 назва). — 100 пр. — [2016-1367 А] 

 УДК 342.951:378 

На ступінь кандидата 

2296. Авдєєв О. Р. Адміністративно-правові засоби протидії контрабанді 

наркотичних засобів, психотропних речовин та фальсифікованих лікарських засобів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Авдєєв Олександр Робертович ; 

Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Київ, 2016. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0922 А] 

 УДК 342.95:[343.347+343.575 

2297. Берднікова К. В. Адміністративна відповідальність за порушення 

встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання корупції в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Берднікова Катерина Вадимівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 

100 пр. — [2016-0521 А] УДК 342.951:343.35](477) 

2298. Білоус Т. Й. Адміністративно-правове регулювання державної нотаріаль-

ної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
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12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Білоус Тетяна 

Йосипівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2016. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2016-0245 А] УДК 342.951:347.961 

2299. Бондаренко Н. С. Адміністративна відповідальність за жорстоке по-

водження з тваринами : (порівнял.-прав. характеристика законодавства України та 

країн СНД) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Бондаренко Наталія 

Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2016-1450 А] 

 УДК 342.95:343.58](477+(47+57-672СНД)) 

2300. Власенко Д. О. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів пуб-

лічної адміністрації з надання адміністративних послуг : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Власенко Денис Олександрович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. 

ун-т". — Запоріжжя, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — 

[2016-0452 А] УДК 342.951:351.073.533 

2301. Гладка В. В. Адміністративна відповідальність за поширення інфор-

мації, що вводить в оману : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Гладка 

Вікторія Володимирівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. нац. торг.-

екон. ун-т]. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 

100 пр. — [2016-1107 А] УДК 342.951:343.721 

2302. Глушко Є. В. Адміністративно-правове забезпечення участі громад-

ськості у протидії корупції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Глушко Євгеній Валентинович ; Нац. авіац. ун-т, [Ун-т сучас. знань]. — Київ, 2016. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2016-0025 А] 

 УДК 342.95:343.35]:323.21 

2303. Голубка І. І. Конституційні права на свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні та країнах ЄС: порівняльно-правовий аналіз : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 

"Конституц. право; муніцип. право" / Голубка Іван Іванович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. 

нац. ун-т". — Ужгород, 2016. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — 

[2016-0830 А] УДК 342.737(477):061.1ЄС 

2304. Гош Д. В. Прокурор як суб'єкт провадження у справах про адмі-

ністративні правопорушення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Гош 

Дар'я Володимирівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Київ, 2016. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-1117 А] 

 УДК 342.951:347.963 

2305. Гущин О. О. Адміністрування миротворчої діяльності Збройних Сил 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Гущин Олег Олександрович ; 

Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, МВС 

України]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-

1122 А] УДК 342.95:355.357](477) 

2306. Єрко Г. Г. Правове регулювання надання державної фінансової під-

тримки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Єрко Галина 

Георгіївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Київ, 2016. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 130 пр. — [2016-0527 А] 

 УДК 342.951:336.563](477) 

2307. Завидняк І. О. Адміністративно-правовий статус благодійних органі-

зацій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Завидняк Ірина 

Олександрівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2016. 

— 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2016-0044 А] 

 УДК 342.951:061.22-027.564.2](477) 

2308. Задорожна Я. В. Спосіб вчинення протиправного діяння як ознака 

об'єктивної сторони адміністративного проступку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Задорожна Яна Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Запоріжжя, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(11 назв). — 100 пр. — [2016-1467 А] УДК 342.9:343.3/.7 

2309. Кеча А. С. Адміністративно-правове регулювання державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Кеча Анна Станіславівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2016. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1481 А] 

 УДК 342.9:347.214.2](477) 

2310. Кінаш У. Я. Правові та організаційні засади діяльності державних но-

таріальних контор та архівів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Кінаш 

Уляна Ярославівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 

2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2016-0736 А] 

 УДК 342.957:347.961](477) 

2311. Клок О. В. Протидія корупційним правопорушенням засобами адмі-

ністративного права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Клок Оксана 

Валеріївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1337 А] УДК 342.951:343.35 

2312. Колесников М. О. Адміністративні послуги з державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Колесников Максим Олександрович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 

2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2016-0489 А] 

 УДК 342.922:[351.759.5:347.23 

2313. Комісарук Н. О. Правове регулювання бюджетного фінансування 

охорони навколишнього природного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Комісарук Наталія Олександрівна ; Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Київ, 2016. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2016-1417 А] 

 УДК 342.951:349.6 

2314. Костенко І. В. Адміністративно-правове забезпечення реалізації права 

громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Костенко Інеса Володимирівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ 

України]. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2016-

0492 А] УДК 342.95:342.7]:[347.9:002.1 

2315. Костенко О. В. Правове регулювання обігу інформації з обмеженим 

доступом у системі інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Костенко Ольга 

Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2016. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2016-1488 А] 
 УДК 342.95:35.073.533:347.963(477) 

2316. Луцик А. М. Адміністративні процедури у сфері оподаткування в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Луцик Алла Михайлівна ; 
Нац. авіац. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Київ, 

2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2016-0094 А] 

 УДК 342.9:336.221](477) 

2317. Мукомела І. В. Правові засади інформаційного суспільства: загально-

теоретичний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Мукомела Ірина Володимирівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, [НДІ держ. 

буд-ва та місц. самоврядування, Нац. акад. прав. наук України]. — Харків, 2016. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-0510 А] 
 УДК 342.7:316.77 

2318. Негреша Д. М. Адміністративно-правове забезпечення Апарату Верхов-

ної Ради України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Негреша Дмитро 

Михайлович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2016. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2016-0110 А] 

 УДК 342.9:342.5](477) 

2319. Пилип Я. Ю. Інституційні гарантії забезпечення прав і свобод громадян 

у сфері запобігання та протидії корупції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право"] / Пилип Ярослав Юрійович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 

2016. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11 (8 назв). — 100 пр. — [2016-1023 А] 

 УДК 342.72/.73:[343.35:343.85 
2320. Політанський В. С. Право на інформацію як фундаментальне право 

людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Політанський 

В'ячеслав Станіславович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2016-0520 А] 
 УДК 342.72/.73:[002.1+070.1 

2321. Радченко А. Ю. Правовий статус релігійних об'єднань як інституту 

громадянського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 
учень" / Радченко Аліна Юріївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, [НДІ держ. 

буд-ва та місц. самоврядування, Нац. акад. прав. наук України]. — Харків, 2016. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-1191 А] УДК 342.731 
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2322. Рижук І. В. Конституційно-правова модель відповідальності парла-

ментаріїв: порівняльно-аналітичне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 

Рижук Ірина Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2016. — 

17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0901 А] 
 УДК 342.534:347.56].05 

2323. Рогачов Ю. М. Публічне адміністрування у сфері справляння податків і 

зборів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Рогачов Юрій 
Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 17 с. — 

Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2016-1263 А] 

 УДК 342.97:35.073.533:336.22](477) 

2324. Скоробагатько О. В. Адміністративно-правове регулювання наукового 

забезпечення функціонування системи Міністерства внутрішніх справ України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Скоробагатько Оксана Воло-

димирівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Київ, 2016. — 21 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1208 А] 
 УДК 342.951:354.31(477) 

2325. Степаненко В. В. Організаційно-правові засади інвестування коштів в 

агропромисловий комплекс України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 
Степаненко Вячеслав Віталійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2016. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1536 А] 

 УДК 342.95:338.434](477) 

2326. Сухан І. С. Адміністративно-правовий механізм забезпечення права 

громадян на вільний доступ до інформацій про стан довкілля : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Сухан Ірина Станіславівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. 

нац. ун-т". — Ужгород, 2016. — 13 с. — Бібліогр.: с. 10—11 (8 назв). — 100 пр. — 

[2016-1047 А] УДК 342.951:[342.72:502 
2327. Ткаліч І. О. Адміністративне та правове забезпечення діяльності недер-

жавних пенсійних фондів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Ткаліч Ігор Олександрович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Акад. праці і соц. 

відносин Федер. профспілок України]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2016-1220 А] УДК 342.951:368.914](477) 

2328. Удяк В. І. Фінансово-правова компетенція органів державної влади 

України у сфері проведення податкової політики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 
інформ. право" / Удяк Віктор Іванович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — 

Ірпінь (Київ. обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-

0306 А] УДК 342.951:35.07:336.22](477) 

2329. Черниш В. О. Адміністративно-правове забезпечення контролю за 
діяльністю розвідувальних органів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Черниш Вадим Олегович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Київ, 

2016. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2016-

1552 А] УДК 342.95:355.40](477) 
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2330. Шатковська Д. М. Адміністративно-правове регулювання організації 

охорони здоров'я при соціально небезпечних захворюваннях : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Шатковська Дарина Миколаївна ; Відкритий міжнар. 

ун-т розвитку людини "Україна", [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України, Кабінет Міністрів України]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2016-0314 А] УДК 342.951:614.21 

2331. Шишов О. О. Адміністративно-правовий захист прав платників по-

датків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Шишов Олег Олексійович ; 

Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Донец. юрид. ін-т МВС України]. — Київ, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0556 А] 

 УДК 342.951:336.225.3 

2332. Шрамко Ю. Т. Конституційне право на правову допомогу в Україні: 

актуальні питання законодавчого регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 

Шрамко Юлія Теодорівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 

— Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (13 назв). — 150 пр. — [2016-0193 А] 

 УДК 342.736(477) 

343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

2333. Гловюк І. В. Кримінально-процесуальні функції: теоретико-методоло-

гічні засади і практика реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Гловюк Ірина Василівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — 

Одеса, 2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 29—37. — 100 пр. — [2016-0523 А] 

 УДК 343.13 

2334. Черновський О. К. Судова психологія: парадигма сучасного розвитку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. 

психологія" / Черновський Олексій Костянтинович ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. внутр. справ. — Київ, 2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—36. — 100 пр. — [2016-

1233 А] УДК 343.95 

2335. Шаблистий В. В. Теоретико-прикладні засади кримінально-правового 

забезпечення безпеки людини в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Шаблистий Володимир Вікторович ; М-во внутр. справ України, Харків. 

нац. ун-т внутр. справ, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ 

України]. — Харків, 2016. — 36 с. — Бібліогр.: с. 26—34 (72 назви). — 100 пр. — 

[2016-1239 А] УДК 343.211.3(477) 

На ступінь кандидата 

2336. Бистрицький Б. Ю. Розслідування грабежів, учинених неповнолітніми : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Бистрицький Богдан Юрійович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. 

— Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-0682 А]

 УДК 343.985:343.712 
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2337. Брящей Р. І. Звільнення від покарання як форма кримінально-правового 

реагування на вчинення злочину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Брящей Руслан Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Луган. держ. ун-т 

внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, М-во внутр. справ України]. — Київ, 2016. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 150 пр. — [2016-0570 А] УДК 343.2.01 

2338. Вигівська Л. В. Прокурорський нагляд за додержанням законів при 

розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Вигівська Людмила 

Володимирівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — 

Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 110 пр. — [2016-0017 А] 

 УДК 343.163:343.575 

2339. Висоцька В. В. Зайняття гральним бізнесом: кримінально-правовий 
аналіз складу злочину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Висоцька 

Вікторія Віталіївна ; Акад. адвокатури України, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. 

— Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-0645 А]
 УДК 343.56:343.9 

2340. Горшков Д. В. Незаконне заволодіння транспортними засобами: кримі-

нологічна характеристика та запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 
право" / Горшков Дмитро Вікторович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т 

внутр. справ. — Харків, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — 

[2016-1116 А] УДК 343.346:343.71 

2341. Грига М. А. Криміналістичне дослідження підписів, виконаних за 

допомогою технічних прийомів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Грига Марія Андріївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2016-1330 А] УДК 343.982.4 
2342. Козій В. В. Об'єднання і виділення кримінальних проваджень за законо-

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

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Козій Василь Васильович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. 

прокуратури України. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
120 пр. — [2016-0268 А] УДК 343.13(477) 

2343. Колб С. О. Запобігання незаконному заволодінню транспортними за-

собами в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Колб Сергій 
Олександрович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2016. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-

0066 А] УДК 343.85:343.7](477) 

2344. Кравцова М. О. Кіберзлочинність: кримінологічна характеристика та 
запобігання органами внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Кравцова Марина Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. 

ун-т внутр. справ. — Харків, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — 

[2016-1144 А] УДК 343.9:004.7 
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2345. Лань О. Ю. Захисник як суб'єкт доказування у досудовому розслідуванні 

кримінальних проваджень щодо неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Лань Олексій Юрійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, М-во 
внутр. справ України]. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 

100 пр. — [2016-0597 А] УДК 343.14:343.137.5 

2346. Лисенкова К. Є. Принцип змагальності сторін у досудовому кримі-

нальному провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Лисенкова Кіра Євгенівна ; Ген. прокуратура України, Нац. 

акад. прокуратури України. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 

— 100 пр. — [2016-0213 А] УДК 343.13 

2347. Мельніченко М. І. Кримінально-правова охорона порядку одержання 
доказів у кримінальному провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Мельніченко Максим Ігорович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького, [Нац. акад. прокуратури України]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2016-0606 А] УДК 343.14(477) 

2348. Моторигіна М. Г. Сторона захисту в судовому провадженні у першій 

інстанції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 
Моторигіна Марина Геннадіївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-1260 А] 

 УДК 343.12 

2349. Мошенець Д. М. Інститут необхідної оборони у кримінальному праві 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 
"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Мошенець Дмитро 

Миколайович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2016. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0507 А] 

 УДК 343.234(477) 
2350. Наумов О. О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням 

вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Наумов Олександр Олександрович ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 150 пр. 
— [2016-0747 А] УДК 343.265.2-055.26 

2351. Неня О. В. Оптичні методи експертних досліджень мікрооб'єктів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Неня 
Олена Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 110 пр. — [2016-0512 А] 

 УДК 343.983.2:535.8 

2352. Павловський В. В. Загальні положення досудового розслідування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Павлов-

ський Володимир Віталійович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. 

— Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-0707 А]

 УДК 343.132 
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2353. Панчишин М. Я. Розслідування порушень правил безпеки під час 

виконання робіт з підвищеною небезпекою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Панчишин Михайло Ярославович ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-1379 А] 

 УДК 343.98:331.46 

2354. Пєший Д. А. Засада законності та її забезпечення у досудовому кри-

мінальному провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Пєший Даніїл Артурович ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. внутр. справ. — Київ, 2016. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. 

— [2016-1302 А] УДК 343.131 

2355. Ральченко І. М. Кримінальна відповідальність за злочини проти осіб та 

установ, що мають міжнародний захист (ст. 444 КК України) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Ральченко Ігор Миколайович ; М-во внутр. 

справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1192 А] УДК 343.33(477) 

2356. Расчотнов Є. В. Зупинення досудового розслідування у кримінальному 

провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Расчотнов Євгеній Вікторович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2016-0712 А] УДК 343.123.3 

2357. Рибалко В. О. Оцінні поняття в кримінально-процесуальному праві 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Рибалко Володимир Орестович ; Класич. приват. ун-т, [Львів. держ. ун-т внутр. 

справ]. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 1 50 пр. — 

[2016-0753 А] УДК 343.13(477) 

2358. Рябенко М. В. Кримінально-правова охорона професійної діяльності, 

пов'язаної з наданням публічних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Рябенко Максим Вячеславович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. 

прокуратури України. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2016-0297 А] УДК 343.358 

2359. Сисоєв Д. О. Зловживання повноваженнями службовою особою юридич-

ної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми: кримі-

нально-правова характеристика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Сисоєв Дмитро Олександрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, М-во внутр. справ 

України]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-

0625 А] УДК 343.35(477) 

2360. Смушак О. М. Кримінально-правова політика в сфері відповідальності 

за причетність до злочину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 
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Смушак Олександра Маркіянівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т 

внутр. справ, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Харків, 2016. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (22 назви). — 100 пр. — [2016-0350 А] 

 УДК 343.237 

2361. Субботенко О. С. Охорона честі та гідності особи кримінально-право-

вими засобами : (досвід країн СНД та ЄС) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Субботенко Олександр Сергійович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. 

ун-т внутр. справ. — Харків, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. 

— [2016-1268 А] УДК 343.63((47+57-672СНД)+4-6ЄС) 

2362. Тубелець О. С. Реалізація кримінально-правової політики України 

шляхом правозастосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Тубелець Олеся Степанівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. 

справ, [Київ. ун-т права НАН України]. — Харків, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(17 назв). — 100 пр. — [2016-0305 А] УДК 343.2/.7(477) 

2363. Тютюнник В. В. Інститут допустимості доказів як гарантія ухвалення 

законного та обґрунтованого вироку суду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експерти-

за; оператив.-розшук. діяльність" / Тютюнник В'ячеслав Володимирович ; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 

— 100 пр. — [2016-1312 А] УДК 343.14 

2364. Усова Є. С. Кримінологічна характеристика та запобігання злісному 

невиконанню обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встанов-

лена опіка чи піклування (ст. 166 КК України) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Усова Євгенія Сергіївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. 

ун-т внутр. справ. — Харків, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. 

— [2016-0307 А] УДК 343.851:343.62](477) 

2365. Чернов А. О. Самоправство: кримінально-правова кваліфікація та від-

повідальність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Чернов 

Антон Олександрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — 

Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2016-0640 А] 

 УДК 343.35(477) 

2366. Чолан Т. А. Кримінальна відповідальність за незаконне усиновлення та 

розголошення його таємниці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Чолан Тетяна Анатоліївна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури 

України. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2016-

0186 А] УДК 343.222:347.633](477) 

2367. Щадило А. А. Правові та організаційні засади діяльності оперативних 

підрозділів у кримінальному судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Щадило Анатолій Антонович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ 

України]. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2016-

0680 А] УДК 343.13(477) 



   

 
61 

2368. Ярмиш Н. О. Механізм протидії злочинності у сфері громадської 

безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Ярмиш Назар 

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

Харків, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2016-0319 А] 

 УДК 343.85:343.326 

346 Господарське право. Правові основи державного  

регулювання економіки 

На ступінь кандидата 

2369. Молчанова М. Є. Господарсько-правове регулювання аукціонної 

купівлі-продажу товарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Молчанова Марина Євгенівна ; 

Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва 

ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

150 пр. — [2016-1506 А] УДК 346.5:658.849.7 

2370. Рябова К. О. Способи інвестування будівництва : (госп.-прав. аспект) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 

право; госп.-процес. право" / Рябова Катерина Олексіївна ; Нац. акад. прав. наук 

України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2016. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 150 пр. — [2016-1524 А] 

 УДК 346.54:[330.322:69 

2371. Шимко А. Р. Господарсько-правове забезпечення діяльності у сфері 

обігу металобрухту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Шимко Артем Романович ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2016-0794 А] УДК 346.7:669.054.8 

347 Цивільне право 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь доктора 

2372. Булеца С. Б. Цивільні правовідносини, що виникають у сфері здійснення 

медичної діяльності: теоретичні та практичні проблеми : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Булеца Сібілла Богданівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 29—37. — 100 пр. — [2016-0325 А]

 УДК 347.1:614.2 

На ступінь кандидата 

2373. Мігащук М. І. Цивільно-правовий захист права на кореспонденцію : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Мігащук Мар'ян 

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

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-0382 А] 

 УДК 347.12.037:342.738 

2374. Скиданов К. В. Воля і волевиявлення в правочині : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 
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процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Скиданов Костянтин Воло-

димирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва 

ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

150 пр. — [2016-0229 А] УДК 347.132.6 

347.2/.3 Майнове право. Речове право. Право власності 

На ступінь кандидата 

2375. Романовська Л. А. Управління майном дитини за цивільним та сімей-

ним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Романовська Людмила Антонівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ 

приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 150 пр. — [2016-0166 А] 

 УДК 347.22+347.648](477) 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 

2376. Музика Т. О. Альтернативне зобов'язання за цивільним законодавством 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Музика Тетяна 

Олександрівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2016-0659 А] УДК 347.4-028.82(477) 

2377. Ситнік О. М. Договір побутового підряду за цивільним законодавством 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Ситнік Олена 

Миколаївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва 

ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 150 пр. — 

[2016-1041 А] УДК 347.4(477) 

347.5 Позадоговірне зобов'язальне право. Зобов'язання за законом 

На ступінь кандидата 

2378. Васильєв В. В. Правове регулювання відшкодування шкоди, завданої 

злочином : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Васильєв Владислав Віталійович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2016-0251 А] 

 УДК 347.513 

347.6 Сімейне право. Спадкове право 

На ступінь доктора 

2379. Козловська Л. В. Теоретичні засади здійснення і захисту спадкових прав 

у цивільному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Козловська Людмила Володимирівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ 

приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2016. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 28—33 та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2016-1138 А] 

 УДК 347.65/.68(477) 
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На ступінь кандидата 

2380. Менська О. А. Культурна спадщина як об'єкт цивільних прав : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Менська Олена Анатоліївна ; 

Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 2015. — 24 с. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2016-0874 А] УДК 347.65/.68:008 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь доктора 

2381. Ямненко Т. М. Здійснення прав у фінансових правовідносинах: проб-

леми зловживання та доказування неправомірної поведінки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Ямненко Тетяна Михайлівна ; Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом. — Київ, 2016. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (35 назв). — 100 пр. — 

[2016-1318 А] УДК 347.73 

На ступінь кандидата 

2382. Гетьман К. О. Правова природа фіскальної функції податку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Гетьман Катерина Олегівна ; Держ. ВНЗ 

"Запоріз. нац. ун-т", [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — Запоріжжя, 2016. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2016-0458 А] 

 УДК 347.73:336.227 

2383. Головін Д. В. Правове регулювання територіальних податкових пре-

ференцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Головін Денис Воло-

димирович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Ун-т держ. фіскал. служби України, 

Держ. фіскал. служба України]. — Запоріжжя, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(8 назв). — 100 пр. — [2016-1458 А] УДК 347.73:336.22](477) 

2384. Закарян Б. Н. Правовідновлювальні заходи в податково-правовому 

регулюванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Закарян Бабкен 

Норікович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. 

— Запоріжжя, 2016. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2016-

1470 А] УДК 347.73:336.22 

2385. Коваленко А. А. Публічно-правове регулювання банківської діяльності в 

Україні в умовах євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Коваленко Артем Анатолійович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 

"Україна", [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. — Київ, 2016. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0267 А] 

 УДК 347.734(477) 

2386. Куровський С. В. Фінансово-правова охорона банківських відносин : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Куровський Сергій Вікторович ; 

Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. міжнар. ун-т]. — Київ, 2016. — 21 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1492 А] 

 УДК 347.734 
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2387. Мірошніченко М. В. Презумпція правомірності рішень платника по-

датків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Мірошніченко Максим 

Володимирович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого]. — Запоріжжя, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — 

[2016-0505 А] УДК 347.73:336.221.24 

2388. Пашинська В. В. Правове регулювання фінансування державних цільо-

вих програм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Пашинська Вікторія 

Вікторівна ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — 

Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0118 А] 

 УДК 347.73:336.1 

2389. Рябікін Д. А. Відповідальність перевізника за договором міжнародного 

морського перевезення вантажу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Рябікін Дмитро Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1389 А] 

 УДК 347.763:341.225.5 

2390. Федоров А. А. Правова охорона дизайнерських рішень в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Федоров Анатолій 

Анатолійович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, [Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). 

— 100 пр. — [2016-1052 А] УДК 347.77/.78:658.512.2](477) 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь кандидата 

2391. Гаврюшенко Г. В. Організаційно-правові засади забезпечення транс-

парентності прокурорської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Гаврюшенко 

Ганна Володимирівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-0575 А] УДК 347.963 

2392. Завгородня А. О. Встановлення істини у цивільному судочинстві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Завгородня Анастасія 

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

Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2016-0374 А] 

 УДК 347.94 

2393. Каламайко А. Ю. Електронні засоби доказування в цивільному процесі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Каламайко Андрій 

Юрійович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-0648 А] УДК 347.94:004 

2394. Калашник О. А. Правовий статус місцевих загальних судів в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 

"Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Калашник Олена Анатоліївна ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2016. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 

100 пр. — [2016-1476 А] УДК 347.962.081(477) 
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2395. Калашник О. М. Прогалини в цивільному процесуальному праві та їх 

усунення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Калашник 

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

Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-0378 А]

 УДК 347.9.06 

2396. Клочкова Н. В. Документ як джерело доказів у адміністративному 

судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Клочкова 

Наталія Вікторівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Київ, 2016. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2016-1482 А] 

 УДК 347.998.85:347.942](477) 

2397. Петрова С. М. Участь нотаріуса у цивільному процесі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Петрова Світлана Миколаївна ; Ген. 

прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, [Хмельниц. ун-т упр. та 

права]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2016-

0120 А] УДК 347.961 

2398. Северин К. М. Принципи адвокатської діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура 

та адвокатура" / Северин Костянтин Миколайович ; Акад. адвокатури України, 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (14 назв). — [2016-0539 А] УДК 347.965 

2399. Соловйов І. М. Проблеми підвищення ефективності діяльності адмі-

ністративних судів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Соловйов Іван Мико-

лайович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-0629 А] УДК 347.998.85 

2400. Шабалін А. В. Судочинство у справах наказного провадження : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Шабалін Андрій Валерійович ; 

Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бур-

чака, [НДІ інтелект. власності]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 150 пр. — [2016-0187 А] УДК 347.91(477) 

2401. Шпак О. О. Організація роботи прокурора з процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Шпак Олег Олек-

сандрович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 120 пр. — [2016-0317 А] 

 УДК 347.963 

349.2 Трудове право 

На ступінь доктора 

2402. Чижмарь Ю. В. Національне та міжнародне трудове право: теоретико-

правові проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Чижмарь Юрій Васильович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—32 

(29 назв). — 100 пр. — [2016-1236 А] УДК 349.2 
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На ступінь кандидата 

2403. Гринь Т. Г. Правове регулювання працевлаштування в Україні та за 
кордоном: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Гринь Тетяна 
Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2016-0952 А] УДК 349.22(477)+349.22(1-87) 

2404. Зеленський В. М. Прийняття на роботу за конкурсом : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. 
забезп." / Зеленський Віталій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2016-1472 А] 

 УДК 349.2:331.108.32 
2405. Кабаченко М. О. Міжнародно-правові стандарти оплати праці : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право 
соц. забезп." / Кабаченко Марина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2016-0974 А] УДК 349.232:331.91 

2406. Коваленко Р. І. Трудова функція як обов'язкова умова трудового 
договору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 
"Труд. право; право соц. забезп." / Коваленко Руслан Іванович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 
100 пр. — [2016-1483 А] УДК 349.22 

2407. Марченко І. В. Теоретичні засади правового регулювання дисципліни 
праці в нових умовах господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Марченко Ігор 
Васильович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 
2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-0503 А] 

 УДК 349.22:331.108.6 
2408. Межевська Л. В. Правове регулювання відсторонення від роботи осіб, 

які виконують функції держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Межевська Лілія Воло-
димирівна ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — 
Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2016-
0703 А] УДК 349.22(477) 

2409. Миргородський Е. О. Види суб'єктів трудового права України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право 
соц. забезп." / Миргородський Едуард Олексійович ; М-во внутр. справ України, 
Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2016-0656 А] УДК 349.22(477) 

2410. Пироговська В. О. Особливості регулювання праці в сільському госпо-
дарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 
"Труд. право; право соц. забезп." / Пироговська Віра Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2016-1515 А] УДК 349.2(477) 

2411. Трофимовська Ю. В. Правова природа матеріальної відповідальності 
роботодавця перед працівником : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Трофимовська Юлія 
Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — 
Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2016-0394 А] 

 УДК 349.233 
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2412. Ушверідзе Д. П. Правове регулювання виникнення трудових правовід-

носин з державними службовцями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Ушверідзе Давид 

Партенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2016-1051 А] УДК 349.22:35.08 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь кандидата 

2413. Хвесюк В. І. Правове регулювання соціального забезпечення праців-

ників органів прокуратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Хвесюк Валерія Іллівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2016-1547 А] УДК 349.3:347.963 

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь кандидата 

2414. Муравська М. Л. Правове регулювання створення і використання 

штучних водних об'єктів в Україні на землях приватної власності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; 

екол. право; природоресурс. право" / Муравська Марія Леонідівна ; НАН України,  

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 

(23 назви). — 100 пр. — [2016-0610 А] УДК 349.412.4(477) 

2415. Наконечний А. Б. Примусове відчуження земельних ділянок за за-

конодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / 

Наконечний Андрій Богданович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, [Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад."]. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 

[2016-0611 А] УДК 349.412.2(477) 

2416. Осадько А. С. Правове регулювання лізингових відносин за участю 

сільськогосподарських товаровиробників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; при-

родоресурс. право" / Осадько Аліса Сергіївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2016-0614 А] УДК 349.42:332.28](477) 

35 Державне адміністративне управління. Уряд.  

Військова справа 

На ступінь кандидата 

2417. Павлюк К. С. Взаємодія органів державної влади та неурядових гро-

мадських організацій у системі забезпечення національної безпеки України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 

"Теорія та історія держ. упр." / Павлюк Катерина Степанівна ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). 

— 100 пр. — [2016-1511 А] УДК 35.072:351.86](477) 

2418. Потьомкіна Ю. С. Теоретико-організаційні засади розмежування компе-

тенцій державних службовців у процесі реалізації державно-службових відносин : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 
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"Держ. служба" / Потьомкіна Юна Сергіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2016-0226 А] УДК 35.085 

2419. Шульга І. Л. Політико-управлінські відносини в системі державного 

управління: тенденції, концепції, удосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 

Шульга Ірина Леонідівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 

2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2016-0399 А] 

 УДК 35.072(477) 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

2420. Бєлай С. В. Механізми державного врегулювання кризових явищ со-

ціально-економічного характеру в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бєлай Сергій 

Вікторович ; Акад. муніцип. упр., [Нац. акад. Нац. гвардії України М-ва внутр. справ 

України]. — Київ, 2016. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—37 (79 назв). — 100 пр. — 

[2016-0932 А] УДК 351.82:338.124.4 

2421. Дубич К. В. Механізми державного управління системою надання со-

ціальних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дубич Клавдія Василівна ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України. — Київ, 2016. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34 

(53 назви). — 100 пр. — [2016-0472 А] УДК 351.84.073.5 

2422. Карташов Є. Г. Формування та розвиток механізмів державного управ-

ління стійкістю регіональних еколого-економічних систем : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Карташов Євген Григорович ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2016. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (38 назв). — 100 пр. — [2016-0589 А] 

 УДК 351.82:332.142.6 

2423. Ромін А. В. Модернізація механізмів державного управління закладами 

вищої освіти зі специфічними умовами навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ромін 

Андрій Вячеславович ; Акад. муніцип. упр., [Нац. ун-т цивіл. захисту України Держ. 

служби України з надзвичайн. ситуацій]. — Київ, 2016. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—33 (36 назв). — 100 пр. — [2016-0623 А] УДК 351.851:378.091 

2424. Узунов В. В. Формування механізмів державного управління розвитком 

інноваційного потенціалу регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Узунов Володимир 

Володимирович ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2016. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—

32 (40 назв). — 100 пр. — [2016-1050 А] УДК 353.07:330.341.1](477) 

На ступінь кандидата 

2425. Афанасьєва Ю. В. Державна підтримка сім'ї як чинник стимулювання 

народжуваності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Афанасьєва Юлія Віталіївна ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — 

Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-

1446 А] УДК 351.84:314.114](477) 
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2426. Баланюк Ю. С. Політико-правові механізми формування і збереження 

об'єктів нерухомої культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / 

Баланюк Юліана Сергіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-0928 А] 

 УДК 351.853(477):[341.16:001ЮНЕСКО 

2427. Гурбик Ю. Ю. Державна рекреаційно-туристична політика в умовах 

розвитку інституціонального середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Гурбик Юрій 

Юрійович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (24 назви). — 150 пр. — [2016-0259 А] УДК 351:338.48.02 

2428. Жихарєва А. Б. Розвиток екологізації державного управління в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 

"Механізми держ. упр." / Жихарєва Анна Борисівна ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2016-0964 А] 

 УДК 351:502.17](477) 

2429. Кінщак А. В. Механізми реалізації державної регіональної політики в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кінщак Алла Вікторівна ; Акад. муніцип. упр. — 

Київ, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-0982 А]

 УДК 351.078:332.1](477) 

2430. Кожушко Н. І. Механізми реалізації державної молодіжної політики у 

сфері міжнародного співробітництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кожушко Наталія Іванів-

на ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр., 

[Ін-т проблем держ. упр. та місцевого самоврядування]. — Харків, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0488 А] 

 УДК 351.858-053.81:327 

2431. Коновалов Л. С. Механізм державного аудиту ефективності використан-

ня публічних коштів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Коновалов Леонід Станіславович ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — 

Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-

0651 А] УДК 351.72.073.52 

2432. Корнієвський С. В. Механізми формування і реалізації регіональної 

економічної політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Корнієвський Сергій Воло-

димирович ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України]. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (22 назви). — 150 пр. — [2016-0269 А] УДК 351.82:332.12.02](477) 

2433. Малихін Д. М. Розвиток механізмів державного регулювання земельних 

відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Малихін Дмитро Михайлович ; Акад. 

муніцип. упр. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 

— [2016-0604 А] УДК 351.82:349.4](477) 

2434. Маслова Л. А. Механізми державного регулювання в системі забезпе-

чення духовної безпеки суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Маслова Людмила 
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Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2016. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-0873 А] 

 УДК 351.858 

2435. Погребняк Ю. В. Формування професійної готовності державних 

службовців до управління соціальними проектами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Погребняк Юлія 

Валеріївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, [Дніпропетров. регіон. 

ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Київ, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-0894 А] 

 УДК 351.84.08 

2436. Подп'ятнікова А. Я. Механізми державного регулювання розвитку 

транзитного потенціалу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Подп'ятнікова Анна 

Ярославівна ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України]. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 13—17 (31 назва). — 150 пр. — [2016-0293 А] 

 УДК 351.815:339.565](477) 

2437. Смирнова Н. С. Національні системи забезпечення демографічної без-

пеки європейських держав в умовах глобалізації: компаративний аналіз : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та 

історія держ. упр." / Смирнова Наталія Семенівна ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. — Київ, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). 

— 100 пр. — [2016-1534 А] УДК 351.86:314.113](4) 

2438. Сорока О. Я. Державне регулювання медичної діяльності на При-

карпатті в першій половині ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Сорока 

Оксана Ярославівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України]. — Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 110 пр. — [2016-0912 А] УДК 351.77(477.8)"190/195" 

2439. Суворов В. П. Механізми державного регулювання земельних відносин 

у сфері містобудування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Суворов Валентин 

Павлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т 

держ. упр. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2016-1538 А] УДК 351.82:349.4](477) 

2440. Телицька В. А. Взаємодія органів місцевого самоврядування та місцевих 

органів виконавчої влади у сфері надання адміністративних послуг : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. 

самоврядування" / Телицька Віталіна Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при Прези-

дентові України. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2016-0545 А] УДК 352.072 

2441. Халавка Т. Б. Державне регулювання процесів міжетнічної інтеграції у 

прикордонних регіонах: теоретичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 

Халавка Тарас Богданович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Одес. 

регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Івано-

Франківськ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 110 пр. — [2016-

1056 А] УДК 351.75:327.39](1-04) 
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2442. Хамула П. І. Правоохоронні органи в системі органів державної влади : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Хамула Павло Іванович ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2016-1229 А] УДК 351.74 

2443. Юрковський Д. Ю. Механізми державного управління у сфері 

зовнішньополітичної діяльності України в умовах зовнішньої агресії : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Юрковський Дмитро Юрійович ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2016. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-0795 А] 

 УДК 351.86(477):327 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

368 Страхування 

На ступінь кандидата 

2444. Василишин Х. Р. Формування ринку екологічного страхування в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 

"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Василишин 

Христина Романівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки 

природокористування та сталого розвитку НАН України", [ДВНЗ "Нац. лісотехн. ун-

т України"]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 

100 пр. — [2016-1324 А] УДК 368.1:502.17](477) 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.01/.09 Теорія, принципи, методи і організація освіти 

На ступінь доктора 

2445. Тимчук Л. І. Становлення та розвиток андрагогіки як теорії і практики 

освіти дорослих в Україні (кінець ХІХ—ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Тимчук Людмила Іванівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 

[Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Тернопіль, 2016. — 38 с. — Бібліогр.: 

с. 30—35 (46 назв). — 100 пр. — [2016-0757 А] УДК 37.013.83(477)"185/199" 

На ступінь кандидата 

2446. Алєко О. А. Формування первинного соціального досвіду дитини у 

процесі взаємодії суспільного і родинного виховання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Алєко Оксана 

Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". — Слов'янськ (Донец. обл.), 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2016-0401 А]

 УДК 37.013.42 

2447. Волчелюк Ю. І. Соціальна адаптація студентів з обмеженими фізичними 

можливостями в умовах інклюзивного освітнього простору : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / 

Волчелюк Юлія Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — 

Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. 

— [2016-0685 А] УДК 37.013.43:378.04-056.26 
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2448. Гавриш О. Г. Система роботи соціального педагога у школах Німеч-

чини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. 

педагогіка" / Гавриш Олена Геннадіївна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". — 

Слов'янськ (Донец. обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2016-0326 А] УДК 37.013.42-051(430) 
2449. Гноєвська О. Ю. Формування корекційної компетентності вчителя 

загальноосвітнього закладу з інклюзивною формою навчання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / 

Гноєвська Оксана Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 
17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2016-0524 А] 

 УДК 37.091.12:005.336.2:376 

2450. Грабовський П. П. Розвиток інформаційної компетентності вчителів 

природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Грабовський Петро Петрович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, 

[Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України]. — Житомир, 

2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-0327 А] 

 УДК 37.011.3-051:5]:[005.963:004 
2451. Гресь О. В. Педагогічні умови організації здоров'язберігаючої діяльності 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гресь 

Оксана Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2016. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-0461 А] 

 УДК 37.091.113:613 

2452. Данькевич В. Г. Професійний розвиток особистості у педагогічній 

системі А. С. Макаренка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Данькевич Віта Григорівна ; 
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ, 2016. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-0727 А] 

 УДК 37.013.2(477)(092) 

2453. Кравчун Н. П. Педагогічні погляди і організаційно-методична діяльність 
Якова Чепіги (Зеленкевича) (1900—1938 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Кравчун Наталія Петрівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Полтав. нац. 

пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Суми, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2016-0772 А] УДК 37.091.4(477)"1900/1938"(092) 
2454. Кубанова Т. В. Ідеї гуманістичної освіти у вітчизняній педагогічній 

журналістиці (60-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Кубанова Тетяна 

Віталіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка"]. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2016-1150 А] УДК 37.014:172.16]:070.1(477)"1960/1970" 

2455. Лі Сиюнь. Методика самоорганізації підлітків у процесі фортепіанного 

навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
"Теорія та методика муз. навчання" / Лі Сиюнь ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 

100 пр. — [2016-0271 А] УДК 37.018.54.015.3:78 

2456. Марченко Н. В. Науково-педагогічна та громадська діяльність А. Г. По-

грібного (1960—2007 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
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[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Марченко Наталія 

Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. 

наук України]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2016-1161 А] УДК 37.091.4(477)(092) 

2457. Марчук М. В. Розвиток суспільної опіки дітей та молоді на Буковині 

(кінець ХІХ — перша третина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Марчук 

Марина Віталіївна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича]. — Хмельницький, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 

100 пр. — [2016-0337 А] УДК 37.014.623(498.6)"189/194" 

2458. Машталер А. М. Розвиток професійної компетентності офіцерів-при-

кордонників у системі підвищення кваліфікації засобами дистанційного навчання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Машталер Анатолій Миколайович ; Держ. прикордон. 

служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмель-

ницького. — Хмельницький, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 120 пр. — [2016-0102 А] УДК 37.018.46:355.23:351.746.1 

2459. Проскурня О. І. Відображення педагогічного досвіду у вітчизняній 

періодичній пресі (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Проскурня Олексій Іванович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 

[2016-1030 А] УДК 37.013:050](477)"1850/1917" 

2460. Сидоренко Ю. І. Формування гармонійних взаємин батьків і підлітків у 

неповній сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Сидоренко Юлія Ігорівна ; Східноукр. нац. 

ун-т ім. Володимира Даля, [Ін-т проблем виховання НАПН України]. — Київ, 2016. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2016-0298 А] УДК 37.018.1:173.5 

2461. Ткачук М. М. Зміст національного виховання в педагогічній думці 

України другої половини ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія пе-

дагогіки" / Ткачук Мирослава Михайлівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. 

— Умань (Черкас. обл.), 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2016-0789 А] УДК 37.012.015.31(477)"185/191" 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь доктора 

2462. Горбенко С. С. Розвиток ідей гуманістичного виховання учнів молод-

шого та підліткового віку засобами музики у творчій спадщині вітчизняних педагогів 

(ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Горбенко Сергій Семенович ; 

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

гоманова]. — Київ, 2016. — 37 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—34 (59 назв). — 100 пр. — 

[2016-0689 А] УДК 373.3/.5.015.31:165.742]:78(477)"19/200" 

2463. Першукова О. О. Тенденції розвитку багатомовної освіти школярів у 

країнах Західної Європи (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
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педагогіки" / Першукова Оксана Олексіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. 

освіти і освіти дорослих, [Ін-т педагогіки]. — Київ, 2016. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 31—38 (83 назви). — 100 пр. — [2016-0710 А] 

 УДК 373.015.31:81'246.3](4-15)"195/201" 

На ступінь кандидата 

2464. Іваненко Л. В. Проблеми формування милосердя у дітей шкільного віку 

в Україні (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Іваненко Людмила Василівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Чернігів. 

нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Суми, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2016-1251 А] УДК 373.015.31:177.72](477)"195/201" 

2465. Кащук М. Г. Правове виховання старшокласників у виховній роботі 

загальноосвітньої школи (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-

гогіки" / Кащук Мар'яна Григорівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — 

Дрогобич (Львів. обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2016-0331 А] УДК 373.3/.5.015.31:34]"195/199" 

2466. Хващевська О. О. Соціалізація учнів в умовах загальноосвітніх на-

вчальних закладів сільської місцевості України (друга половина ХХ століття) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. 

педагогіка" / Хващевська Ольга Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". 

— Слов'янськ (Донец. обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 

— [2016-1546 А] УДК 373.3/.5.013.42:316.614] (477-22)"195/200" 

2467. Шагала Л. Б. Педагогічна діяльність Ярослава Грицковяна в контексті 

розвитку українського шкільництва в Польщі (1956—2010 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Шагала Леся Богданівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. 

— Дрогобич (Львів. обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 

— [2016-0355 А] УДК 373.3/.5.014(438=161.2)(092)"1956/2010" 

373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь доктора 

2468. Галаманжук Л. Л. Теоретико-методичні засади превентивного розвитку 

рухової активності дітей дошкільного віку у процесі занять фізичною культурою : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Галаманжук Леся Людвигівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т 

ім. Т. Г. Шевченка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернігів, 2016. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (35 назв). — 100 пр. — [2016-0455 А] 

 УДК 373.2.016:796 

На ступінь кандидата 

2469. Айзенбарт М. М. Формування соціально-комунікативної компетенції 

дітей старшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / 

Айзенбарт Мар'яна Михайлівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського", [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Одеса, 2016. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-1083 А] 

 УДК 373.2.015.31:316.77 
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2470. Пушинська А. А. Навчальний діалог у системі вітчизняної початкової 

освіти другої половини ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Пушинська Анастасія Анатоліївна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Тернопіл. нац. 

пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Хмельницький, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-0346 А] 

 УДК 373.2.091.31:808.56](477)"195/201" 

2471. Самсонова О. О. Розвиток професіоналізму вихователів дошкільних 

навчальних закладів у системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Самсонова Олена Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2016-0910 А] 

 УДК 373.2.091.12:005.336.5]:378.046-021.68 

2472. Фроленкова Н. О. Науково-методичне забезпечення змісту дошкільної 
освіти в Україні (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Фроленкова Надія Олександрівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2016. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 
(21 назва). — 100 пр. — [2016-0235 А] УДК 373.2.012(477)"195/201" 

373.3 Початкова школа 

На ступінь доктора 

2473. Романова І. А. Дидактичні засади формування культури інтелектуальної 
діяльності молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Романова Інна Анатоліївна ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 

(57 назв). — 100 пр. — [2016-0903 А] УДК 373.3.015.31 

На ступінь кандидата 

2474. Борисенко М. Ю. Методика навчання арифметичного матеріалу учнів 

початкової школи з використанням мультимедійних технологій : автореф. [дис.] на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Борисенко Маргарита Юріївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького, [Донец. нац. ун-т (м. Вінниця)]. — Черкаси, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — [2016-0161 А] УДК 373.3.016:51:004.032.6 
2475. Вербещук С. В. Формування мовленнєвої культури учнів початкової 

школи в процесі літературного читання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Вербещук Світлана 

Василівна ; Херсон. держ. ун-т, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте-

фаника"]. — Херсон, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2016-0572 А] УДК 373.3.016:811.161.2-028.31 

2476. Єрьоменко Е. А. Виховання наполегливості у школярів 6—7 років у 

процесі занять хортингом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Єрьоменко Едуард Анатолійович ; 
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2016. — 18 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0696 А] 

 УДК 373.3.015.31:179.9:796.034.2 

2477. Легін В. Б. Формування рефлексивних умінь молодших школярів у 

навчальній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
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[спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Легін Вікторія Борисівна ; Тернопіл. нац. пед. 

ун-т ім. Володимира Гнатюка, [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди"]. — Тернопіль, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—

16 (17 назв). — 100 пр. — [2016-0742 А] УДК 373.3.015.3:159.943.6 

2478. Погрібна Л. С. Тенденції розвитку екологічної освіти учнів початкової 

школи у Великій Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Погрібна Лариса Стані-

славівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Відкритий міжнар. ун-т 

розвитку людини "Україна"]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). 

— 100 пр. — [2016-1186 А] УДК 373.3.091:502](410) 

2479. Салогуб С. А. Формування основ інформаційної культури учнів початко-

вої школи на заняттях з технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання технологій" / Салогуб 

Світлана Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 21 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2016-1526 А] 

 УДК 373.3.016:62-28.31]:004 

373.5 Середні школи 

На ступінь кандидата 

2480. Абдел-Басет Салех Ях'я Ал-Равашдех. Методика розвитку рухових 

умінь і навичок в учнів старшої школи у процесі занять легкою атлетикою : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Абдел-Басет Салех Ях'я Ал-Равашдех ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка" (м. Старобільськ)]. — 

Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-0921 А]

 УДК 373.5.016:796.42 

2481. Бачинська І. А. Формування англомовної лінгвосоціокультурної компе-

тенції учнів старшої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бачинська Ірина Анатоліївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Херсон. держ. ун-т]. — Київ, 2016. — 21 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0930 А] 

 УДК 373.5.016:811.111'27 

2482. Бойченко К. В. Модернізація системи управління державними школами 

в Нідерландах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бойченко Катерина Вікторівна ; 

Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2016-0763 А] УДК 373.5.014.5(492) 

2483. Глеб О. В. Формування у старшокласників уміння інтерпретувати 

ліричні та ліро-епічні твори української літератури : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Глеб 

Оксана Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. 

ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2016-1109 А] УДК 373.5.016:821.161.2 

2484. Глушич В. В. Проблеми виховання підлітків у школах США : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 

історія педагогіки" / Глушич Валентина Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2016-1110 А] УДК 373.5.012(73) 
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2485. Гончаренко О. В. Статево-рольове виховання учнів у середніх на-

вчальних закладах України (1940—1950-ті роки) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Гончаренко Олена Володимирівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — 

Суми, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-0764 А] 
 УДК 373.5.015.31:316.346.2](477)"194/195" 

2486. Загребнюк Ю. В. Професійне самовизначення учнівської молоді в 

середніх навчальних закладах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Загребнюк Юлія Во-
лодимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2016. 

— 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0375 А] 

 УДК 373.5.091.322:331.54](73) 

2487. Коваленко К. В. Формування предметної компетентності учнів основної 

школи у процесі розв'язування фізичних задач графічним методом : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Коваленко Катерина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2016-0064 А] УДК 373.5.016:53 
2488. Колесник О. О. Формування етики спілкування підлітків у мережі 

Інтернет у навчальному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 

Колесник Оксана Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 
Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 100 пр. — [2016-

1139 А] УДК 373.5.015.31:[177:004.738.5 

2489. Кузьменко В. Й. Формування базових понять з технології сільськогоспо-

дарського виробництва у старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів 

сільської місцевості в умовах профільного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання технологій" / 

Кузьменко Віктор Йосипович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. 

— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1293 А] 

 УДК 373.5.048:331.548:631](1-22) 
2490. Кучук С. Ю. Формування у старшокласників знань про нанотехнології у 

процесі факультативного навчання біології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кучук Світлана 

Юріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Ін-т педагогіки]. — Київ, 

2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2016-0652 А] 
 УДК 373.5.016:57 

2491. Мартинюк Т. С. Методика реалізації діяльнісного підходу у процесі 

навчання географії України учнів 8—9 класів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мартинюк 
Тетяна Сергіївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — Київ, 2016. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2016-0655 А] 

 УДК 373.5.016:91 

2492. Матвійчук О. В. Методичні засади реалізації принципу наступності 
навчання фізики у загальноосвітній і вищій технічній школі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Матвійчук Олексій Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

— Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2016-

0101 А] УДК 373.5.016+378.016]:53 
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2493. Прашко О. В. Розвиток соціальної компетентності підлітків засобами 
проектування навчально-виховного процесу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Прашко 
Олена Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Держ. ВНЗ "Ун-т 
менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України]. — Умань (Черкас. обл.), 2016. — 
20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2016-
0534 А] УДК 373.5.015.31:316.42 

2494. Сидорчук М. С. Соціально-педагогічні умови самоактуалізації старших 
підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Сидорчук Марина 
Степанівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 21 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-0143 А] УДК 373.5.013.42 

2495. Слятіна І. О. Музично-естетичне виховання учнів підліткового віку в 
умовах взаємодії школи і сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Слятіна Ірина Олександрівна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухо-
млинського]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 
100 пр. — [2016-0432 А] УДК 373.5.015.31+37.018.1]:78 

2496. Сьома С. О. Організаційно-педагогічні засади діяльності хіміко-біоло-
гічних відділень Малої академії наук України (60-ті роки ХХ — початок ХХІ сто-
ліття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Сьома Світлана Олексіївна ; Сум. держ. пед. ун-т 
ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2016-1307 А] УДК 373.5.012:001.32:[54+57]](477)"196/201" 

2497. Усенко Н. М. Формування пізнавальної самостійності старшокласників в 
евристичному навчанні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Усенко Наталія Миколаївна ; Харків. нац. пед. 
ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Харків, 2016. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2016-0160 А] 

 УДК 373.5.015.31 
2498. Черевань І. І. Організація профорієнтаційної роботи зі старшоклас-

никами в системі навчально-методичної діяльності загальноосвітніх шкіл України 
(кінець ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Черевань Ірина 
Іванівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2016. — 21 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2016-1433 А] 

 УДК 373.5.04:331.548](477)"199/201" 
2499. Чихурський А. С. Естетизація навчально-виховного процесу загально-

освітньої школи-інтернату (кінець ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Чихурський Анатолій Сергійович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана 
Франка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Житомир, 2016. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1066 А] 

 УДК 373.5.018.32:111.852](477)"199/201" 
2500. Япринець Т. С. Формування природоохоронних знань учнів основної 

школи у процесі навчання фізичної географії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Япринець 
Тетяна Сергіївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — Київ, 2016. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 120 пр. — [2016-0798 А] 

 УДК 373.5.016:911.2:502 
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376 Освіта, навчання, підготовка особливих груп  

осіб. Спеціальні школи 

На ступінь доктора 

2501. Чайковський М. Є. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з 

молоддю з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. 

педагогіка" / Чайковський Михайло Євгенович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2016. — 44 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 34—40 (47 назв). — 100 пр. — [2016-1400 А] УДК 376.013.42 

На ступінь кандидата 

2502. Антонюк Л. М. Виховання дітей національних меншин на Волині 

(ХІХ — початок ХХ ст.): порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Антонюк Любов Максимівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 
2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2016-0642 А] 

 УДК 376.091-054.57(477.8)"180/191" 

2503. Будз І. Ф. Розвиток освіти обдарованих школярів у Великій Британії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Будз Ірина Федорівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. 

акад., [ПВНЗ "Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука"]. — 

Хмельницький, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-

1093 А] УДК 376.091-056.45(410) 
2504. Ткач О. М. Формування семантичних полів слів у дітей середнього 

шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Ткач Оксана 

Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т 

ім. Івана Огієнка]. — Київ, 2016. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 
100 пр. — [2016-0546 А] УДК 376.091-056.264:81 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь кандидата 

2505. Борисюк Л. О. Формування професійної компетентності майбутніх 
бакалаврів сестринської справи у процесі вивчення хіміко-біологічних дисциплін : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Борисюк Леся Олександрівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. 

акад., [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Хмельницький, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2016-0364 А] 
 УДК 377.3.016:[54+57]]:614.253.5 

2506. Гончар М. В. Розвиток нижчої професійної освіти на Півдні України у 

ІІ половині ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Гончар 
Михайло Васильович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Комун. 

ВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради]. — Тернопіль, 2016. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2016-0724 А] 

 УДК 377.2(477.7)"185/192" 

2507. Козаченко Ю. С. Організаційно-педагогічні основи формування 

комунікативної культури студентів у медичних коледжах Великої Британії та США : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Козаченко Юлія Сергіївна ; Сум. держ. пед. ун-т 

ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2016-0985 А] УДК 377.36.013.42:61](410+73) 

2508. Котєнєва Ю. М. Формування уявлень про професійну кар'єру у 

студентів педагогічного коледжу в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Котєнєва Юлія Миколаївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2016-1375 А] УДК 377.8.091:331.108.4 

2509. Микитенко О. С. Становлення і розвиток підготовки кваліфікованих 

робітників для легкої промисловості у технічних училищах України (1954—

1984 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Микитенко Олена Степанівна ; Нац. пед. ун-т 

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

2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2016-0607 А] 

 УДК 377.3:67/68](477)"1954/1984" 

2510. Оверко Н. Я. Розвиток педагогічної майстерності викладачів спеціаль-

них дисциплін професійно-технічних навчальних закладів кулінарного профілю у 

процесі підвищення кваліфікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Оверко Наталія Яро-

славівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Ін-т проф.-техн. 

освіти НАПН України]. — Вінниця, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(27 назв). — 100 пр. — [2016-1423 А] УДК 377.091.12:005.963]:641.5 

2511. Олло В. П. Формування професійної компетентності слухачів навчаль-

них закладів системи професійно-технічної освіти Державної пенітенціарної служби : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Олло Василь Петрович ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. — 

Хмельницький, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. 

— [2016-1176 А] УДК 377.091:343.8 

2512. Тургенєва А. О. Формування соціально активної позиції учнів у 

позанавчальній діяльності професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / 

Тургенєва Анастасія Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", [Бердян. 

держ. пед. ун-т]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (27 назв). — 100 пр. — [2016-0395 А] УДК 377.035 

378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

2513. Авшенюк Н. М. Тенденції розвитку транснаціональної вищої освіти у 

розвинених англомовних країнах (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" / Авшенюк Наталія Миколаївна ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ, 2016. — 42 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 33—39 (71 назва). — 100 пр. — [2016-0681 А] 

 УДК 378.014.25(1-4-775)(=111)"195/201" 

2514. Аннєнкова І. П. Теорія і методика моніторингу якості професійної 

діяльності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика 

упр. освітою" / Аннєнкова Ірина Петрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка", [Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України]. — 

Старобільськ (Луган. обл.), 2016. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—40 (57 назв). — 

100 пр. — [2016-1402 А] УДК 378.014.6 

2515. Атаманчук Ю. М. Теоретичні і методичні засади підготовки магістрів з 

управління навчальним закладом до інформатизації управлінської діяльності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" ; 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Атаманчук Юрій 

Миколайович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького]. — Умань (Черкас. обл.), 2016. — 43 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 35—39 (47 назв). — 100 пр. — [2016-0242 А] УДК 378.147:37.07 

2516. Батечко Н. Г. Теоретико-методологічні засади підготовки викладачів 

вищої школи в умовах магістратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Батечко Ніна Гри-

горівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України]. — Київ, 2016. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (65 назв). 

— 100 пр. — [2016-1085 А] УДК 378.22.011.3-051 

2517. Васильєв І. Б. Теоретичні і методичні засади підготовки педагогів 

професійного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Васильєв Іван Борисович ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ, 2016. — 40 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 30—37 (82 назви). — 100 пр. — [2016-0014 А] 

 УДК 378.011.3-051:377 

2518. Дубініна О. М. Теоретичні і методичні засади формування математичної 

культури майбутніх фахівців з програмної інженерії в процесі професійної 

підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Дубініна Оксана Миколаївна ; Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 

(50 назв). — 100 пр. — [2016-0036 А] УДК 378.147:004.4]:51 

2519. Кравченко Г. Ю. Теоретичні і методичні засади адаптивного управління 

розвитком кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної освіти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та 

методика упр. освітою" / Кравченко Ганна Юріївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка", [Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук 

України]. — Старобільськ (Луган. обл.), 2016. — 42 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—39 

(74 назви). — 100 пр. — [2016-1339 А] УДК 378.046-021.68 

2520. Красильникова Г. В. Теоретичні та методичні засади моніторингу 

якості професійної підготовки інженерів швейної галузі у вищому навчальному 

закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Красильникова Ганна Володимирівна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ, 2016. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 32—38 (63 назви). — 100 пр. — [2016-0075 А] 

 УДК 378.147:62:687 

2521. Лещенко Г. А. Теоретичні і методичні засади формування професійної 

надійності фахівців з аварійного обслуговування та безпеки на авіаційному 

транспорті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Лещенко Геннадій Анатолійович ; Класич. приват. 
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ун-т, [Кіровоград. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту]. — Запоріжжя, 2016. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (34 назви). — 100 пр. — [2016-1154 А] 

 УДК 378.147:629.7.067 

2522. Міхеєнко О. І. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки 

майбутніх фахівців зі здоров'я людини до застосування здоров'язміцнювальних 

технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Міхеєнко Олександр Іванович ; Тернопіл. нац. пед. 

ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — 

Тернопіль, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (70 назв). — 100 пр. — 

[2016-0608 А] УДК 378.147:61 

2523. Овчаренко Н. А. Теоретико-методологічні засади професійної підго-

товки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Овчаренко Наталія Анатоліївна ; Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка, [Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Київ, 2016. — 38 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—35 (52 назви). — 100 пр. — [2016-1173 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

2524. Олійник М. І. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахів-

ців дошкільної освіти в країнах Східної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Олійник Марія Іванівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — 

Тернопіль, 2016. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—35 (43 назви). — 100 пр. — [2016-

0662 А] УДК 378.011.3-051:373.2](4-11) 

2525. Оліяр М. П. Теоретико-методичні засади формування комунікативно-

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

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" ; 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Оліяр Марія Петрівна ; Держ. 

закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2016. — 44 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (46 назв). — 120 пр. — [2016-1175 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3 

2526. Осипова Т. Ю. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх 

учителів до педагогічного наставництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Осипова Тетяна 

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

2016. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (53 назви). — 120 пр. — [2016-

1177 А] УДК 378.011.3-051 

2527. Осіпцов А. В. Виховання загальнолюдських цінностей у студентів класич-

ного університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Осіпцов Андрій Валерійович ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Київ, 2016. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 34—37 

(31 назва). — 100 пр. — [2016-1178 А] УДК 378.015.31:17.022.1 

2528. Перетяга Л. Є. Теоретико-методичні засади формування голосової 

культури майбутніх учителів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Перетяга Людмила Євгенівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 

Харків, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (53 назви). — 100 пр. — 

[2016-0782 А] УДК 378.011.3-051:808.5 
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2529. Пономарьова Г. Ф. Система виховної роботи у вищих педагогічних 

навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Пономарьова Галина Федорівна ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Київ, 2016. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 31—37 (61 назва). — 100 пр. — [2016-1027 А] УДК 378.091.2:37 
2530. Резван О. О. Теоретико-методичні засади формування професійно-

рефлексивної позиції майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Резван Оксана Олексіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. 
— Харків, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (42 назви). — 100 пр. — 

[2016-0227 А] УДК 378.147:656.1-051 

2531. Солодка А. К. Теоретико-методичні засади кроскультурної взаємодії 

учасників педагогічного процесу вищих навчальних закладів : автореф. [дис.] на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика ви-
ховання" / Солодка Анжеліка Костянтинівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля, [Ін-т проблем виховання НАПН України]. — Київ, 2016. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (60 назв). — 100 пр. — [2016-0230 А] УДК 378.063:37 

2532. Сорока О. В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх 
учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Сорока Ольга Вікторівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка. — Тернопіль, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (67 назв). — 
100 пр. — [2016-0630 А] УДК 378.011.3-051:373.3:[7.05:615.85 

2533. Федірчик Т. Д. Теоретико-методичні засади розвитку педагогічного про-

фесіоналізму молодого викладача вищої школи в процесі науково-педагогічної 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Федірчик Тетяна Дмитрівна ; Нац. акад. пед. наук 
України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича]. — Київ, 2016. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—38 (70 назв). — 100 пр. 

— [2016-0168 А] УДК 378.091.12:005.963 

2534. Шанскова Т. І. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки 
фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Шанскова Тетяна Ігорівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 

Житомир, 2016. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—36 (36 назв). — 100 пр. — [2016-

1069 А] УДК 378.147:7/9 
2535. Шарата Н. Г. Теорія і методика управління інноваційно-педагогічною 

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

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Шарата Наталія 

Григорівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Миколаїв. нац. 
аграр. ун-т]. — Старобільськ (Луган. обл.), 2016. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—38 

(45 назв). — 100 пр. — [2016-1436 А] УДК 378.091.12:001.895 

2536. Ящук С. М. Теоретико-методичні засади професійної підготовки магістрів 

технологічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" ; 13.00.02 "Теорія та методика навчання технологій" / Ящук Сергій 

Миколайович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 

2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (40 назв). — 100 пр. — [2016-0800 А]

 УДК 378.22:37 
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На ступінь кандидата 

2537. Байбекова Н. Р. Формування готовності майбутніх психологів до кон-
сультативної діяльності у процесі фахової підготовки : автореф. [дис.] на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Байбекова Неля Рашидівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 
2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2016-0442 А]
 УДК 378.147:159.9 

2538. Байда М. В. Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей 
до реалізації технологій кооперативного навчання у професійній діяльності : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Байда Марія Василівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана 
Франка. — Житомир, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 
100 пр. — [2016-0643 А] УДК 378.011.3-051:80 

2539. Бас С. В. Формування предметної компетентності у процесі навчання 
вищої математики студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бас 
Світлана Віталіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Держ. ВНЗ 
"Криворіз. нац. ун-т"]. — Черкаси, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). 
— 120 пр. — [2016-0243 А] УДК 378.016:51 

2540. Безбородих С. М. Формування конкурентоспроможності майбутніх 
педагогів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Безбородих 
Світлана Миколаївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — 
Старобільськ (Луган. обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. 
— [2016-1364 А] УДК 378.011.3-051:005.336 

2541. Бєлікова О. А. Формування ціннісних переконань майбутніх педагогів-
музикантів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бєлікова 
Олена Аркадіївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв]. — Кіровоград, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1283 А] УДК 378.011.3-051:78 

2542. Біляй І. М. Комп'ютерно-орієнтована методична система навчання 
майбутніх вчителів математики окремих розділів математичних основ інформатики 
(стохастики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Біляй Іванна Михайлівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2016-0010 А] УДК 378.011.3-051:51]:004 

2543. Бойко Т. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до запроваджен-
ня здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Бойко Тетяна Валеріївна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. 
— Чернігів, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-
0446 А] УДК 378.011.3-051:37.013.42 

2544. Василенко О. М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до вико-
ристання здоров'язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / 
Василенко Олена Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". — Слов'янськ 
(Донец. обл.), 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — 
[2016-1454 А] УДК 378.011.3-051:37.013.42 
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2545. Вовк Н. В. Підготовка майбутнього вчителя технологій до формування 

культури споживання в учнів загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Вовк Надія Валентинівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". — Слов'янськ 

(Донец. обл.), 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2016-0453 А] УДК 378.011.3-051 

2546. Вовчок Я. В. Підготовка майбутніх менеджерів до організації етно-

графічного туризму у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Вовчок 

Ярослав Васильович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-

Франківськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-

0254 А] УДК 378.147:338.48-6:39 

2547. Волошенко М. О. Професійна підготовка майбутніх соціальних пра-

цівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Волошенко Марина Олександрівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва 

та природокористування, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Рівне, 2016. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — [2016-1326 А] 

 УДК 378.011.3-051:37.013.42 

2548. Воскобойніков С. О. Педагогічні умови формування професійної готов-

ності майбутніх фахівців інформаційної безпеки до захисту інформації з обмеженим 

доступом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Воскобойніков Сергій Олегович ; Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Черкаси, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-1101 А]

 УДК 378.147:004.056 

2549. Гальченко О. Ю. Навчання майбутніх менеджерів туризму професійно 

орієнтованого англомовного письма в коледжах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання: герман. 

мови" ; 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гальченко Оксана Юріївна ; Київ. 

нац. лінгвіст. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 2016. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (21 назва). — 150 пр. — [2016-1106 А] УДК 378.147:338.48:811.111 

2550. Глазунов М. С. Формування англомовної компетентності в писемному 

мовленні майбутніх учителів з використанням веб-технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання: 

герман. мови" / Глазунов Максим Станіславович ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 

2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2016-1108 А]

 УДК 378.011.3-051:811.111:004.774 

2551. Гордуз Н. О. Підготовка вчителів початкових класів до інтерактивного 

навчання молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гордуз Наталія Олек-

сандрівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Ін-т пед. освіти і 

освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України]. — Івано-Франківськ, 2016. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (18 назв). — 100 пр. — [2016-0256 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3]:378.046-021.68 

2552. Гришко В. І. Формування базових компетентностей майбутніх право-

знавців у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гришко Вікторія 
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Іванівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2016. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2016-0368 А]

 УДК 378.147:34 

2553. Демент М. О. Формування готовності майбутнього офіцера МНС до 

професійної діяльності в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Демент Максим 

Олександрович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-0692 А] 

 УДК 378.147:355.233 

2554. Дишко О. Л. Формування готовності бакалаврів з туризму до про-

фесійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Дишко Олеся Леонідівна ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, [ПВНЗ "Акад. рекреац. 

технологій і права"]. — Рівне, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2016-0468 А] УДК 378.22:338.48 

2555. Дмитренко К. А. Формування готовності майбутніх соціальних пе-

дагогів до професійної комунікації у процесі педагогічних практик : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Дмитренко Катерина Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", 

[Комун. закл. "Харків. гуманітар.-пед. акад." Харків. облради]. — Слов'янськ (Донец. 

обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-

0583 А] УДК 378.147.091.33-027.22:37.013.42 

2556. Дніпровська Т. В. Формування управлінської компетентності майбутніх 

інженерів автомобільного транспорту: комунікативний аспект : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Дніпровська Тетяна Володимирівна ; Класич. приват. ун-т, [Кременчуц. нац. 

ун-т ім. Михайла Остроградського]. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-1248 А] 

 УДК 378.147:005-047.22:656.13 

2557. Дрожик Л. В. Формування еколого-валеологічної компетентності май-

бутнього вчителя у процесі природничої підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Дрожик 

Людмила Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 

2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2016-1125 А] 

 УДК 378.011.3-051:[502+613 

2558. Душечкіна Н. Ю. Формування екологічного світогляду студентів еко-

номічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 

Душечкіна Наталія Юріївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань 

(Черкас. обл.), 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2016-0373 А] УДК 378.017:502/504]:33 

2559. Дячкова О. М. Підготовка майбутніх фахівців оперативно-рятувальної 

служби до професійної діяльності у надзвичайних ситуаціях : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Дячкова Ольга Михайлівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Кіровоград, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-0040 А] 

 УДК 378.147:614.8.086 
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2560. Задорожна О. М. Формування світоглядних переконань у студентів 

педагогічних університетів засобами природоохоронної діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Задорожна Олена Михайлівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — 

Умань (Черкас. обл.), 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

18 (22 назви). — 100 пр. — [2016-0262 А] УДК 378.6.015.31:502/504 

2561. Зайцева І. О. Формування професійних компетентностей майбутніх 

учителів філологічних спеціальностей в умовах дистанційного навчання : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Зайцева Інна Олексіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 

[Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-0584 А] УДК 378.011.3-051:81:004.77 

2562. Западинська І. Г. Професійна підготовка вчителів гуманітарних спе-

ціальностей у системі педагогічної освіти України (друга половина ХІХ — початок 

ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Западинська Ірина Георгіївна ; ДВНЗ 

"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ", [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2016. — 21 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-0477 А] 

 УДК 378.011.3-051:7/9](477)"185/191" 

2563. Зарицька А. А. Акмеологічні засади професійної самореалізації май-

бутнього вчителя музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Зарицька Анна Андріївна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2016-

1249 А] УДК 378.011.3-051:78 

2564. Зенченко Т. Ф. Підготовка майбутніх учителів до вивчення прикметника 

у початкових класах на компетентнісних засадах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Зенченко 

Тетяна Федорівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олек-

сандра Довженка]. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). 

— 100 пр. — [2016-0208 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

2565. Зігунова І. С. Професійна підготовка інструкторів туристського супро-

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

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Зігунова Інна Сергіїв-

на ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-0968 А] 

 УДК 378.147:338.48 

2566. Зінонос Н. О. Педагогічні умови адаптації студентів-іноземців до ви-

вчення природничо-математичних дисциплін у вищих навчальних закладах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Зінонос Наталя Олексіївна ; ПВНЗ "Дніпропетров. ун-т 

ім. Альфреда Нобеля", [Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2016. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (30 назв). — 110 пр. — [2016-0480 А] 

 УДК 378.147:5 

2567. Інь Хань. Методичні засади етнохудожньої підготовки майбутніх 

учителів музики з урахуванням регіональних культурних традицій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. 
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навчання" / Інь Хань ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 19. — 100 пр. — [2016-0481 А] 

 УДК 378.011.3-051:78]:39 

2568. Іщенко С. О. Підготовка майбутніх офіцерів до виховної роботи з 

особовим складом у вищому навчальному закладі системи МВС України : автореф. 

[дис.] на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Іщенко Сергій Олександрович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2016-0410 А] УДК 378.147:351.741](477) 

2569. Касарда О. З. Розвиток рухової активності студенток вищих навчальних 

закладів у процесі занять скандинавською ходьбою : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Касарда 

Ольга Зіновіївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-0211 А] 

 УДК 378.016:796.421(=113) 

2570. Касьян С. П. Управління документообігом у закладах післядипломної 

педагогічної освіти на основі хмарних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Касьян 

Сергій Петрович ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту 

освіти". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. 

— [2016-0980 А] УДК 378.07.046-021.68:005.92 

2571. Катревич Л. В. Професійна підготовка вчителів гуманітарних дисциплін 

середніх шкіл в університетах Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Катревич 

Людмила Володимирівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. 

прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2016. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 120 пр. — [2016-0059 А] 

 УДК 378.011.3-051:7/9](410) 

2572. Кахіані Ю. В. Підготовка майбутнього соціального педагога до роботи в 

закладах інтернатного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Кахіані Юлія Володимирівна ; Держ. ВНЗ 

"Донбас. держ. пед. ун-т". — Слов'янськ (Донец. обл.), 2016. — 19 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-1479 А] 

 УДК 378.011.3-051:37.013.42 

2573. Квасецька Я. А. Професійна підготовка вихователів дошкільних установ 

у педагогічних навчальних закладах на західноукраїнських землях (остання третина 

ХІХ — перша половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Квасецька Ярина 

Андріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-0060 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.2](477.8)"187/191" 

2574. Кибальна Н. А. Виховання професійної відповідальності майбутніх 

фахівців цивільного захисту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Кибальна Неля Анатоліївна ; 

Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Нац. ун-т цивіл. захисту України]. — 

Умань (Черкас. обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 

100 пр. — [2016-0484 А] УДК 378.147:347.965 
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2575. Кіндрась І. В. Навчання усного турецького монологічного мовлення 
студентів мовних спеціальностей : (початк. рівень) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кіндрась 
Ірина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 22 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2016-0981 А] 

 УДК 378.147:811.512.161 
2576. Клочко О. О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профі-

лактики адиктивної поведінки дітей підліткового віку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Клочко Олексій Олександрович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і 
освіти дорослих, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Київ, 2016. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 
[2016-0063 А] УДК 378.011.3-051:37.013.42 

2577. Коваленко О. М. Розвиток системи професійно спрямованого навчання 
іноземної мови в університетах Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Коваленко Олена Михайлівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Міжрегіон. акад. 
упр. персоналом]. — Хмельницький, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— 100 пр. — [2016-0486 А] УДК 378.016:81'243'276.6](410) 

2578. Ковалькова Т. О. Формування готовності майбутніх психологів до 
професійної діяльності в авіаційній галузі у процесі фахової підготовки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Ковалькова Тетяна Олександрівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2016. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 150 пр. — [2016-0700 А] 

 УДК 378.147:159.9:629.735 
2579. Ковальчук О. М. Підготовка магістрів гуманітарних спеціальностей до 

інноваційної професійної діяльності в умовах ступеневої освіти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Ковальчук Оксана Миколаївна ; ПВНЗ "Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда 
Нобеля", [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Дніпропетровськ, 2016. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 1 10 пр. — [2016-0487 А] 

 УДК 378.147:7/9 
2580. Короткіх М. А. Педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності 

викладачів вищих військових навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Короткіх 
Михайло Анатолійович ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. — Хмельницький, 2016. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-1142 А] 

 УДК 378.091.12:005.336.5]:355.23 
2581. Крайнюк О. П. Формування морально-вольових якостей студентів 

політехнічних коледжів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 
Крайнюк Ольга Полікарпівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Луган. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Харків, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—
18 (29 назв). — 100 пр. — [2016-1145 А] УДК 378.015.312:796.011.1 

2582. Красуля А. В. Організаційно-педагогічні засади фандрейзингової діяль-
ності в державних університетах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Красуля 
Алла Вікторівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2016. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-0991 А] 

 УДК 378.4.014.543.1-027.551(73) 
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2583. Латуша Н. В. Формування професійної мобільності майбутніх агрономів 

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

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Латуша Наталія 

Василівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Хмель-

ницький, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — 

[2016-1295 А] УДК 378.147:631 

2584. Лі Данься. Формування виконавської культури майбутніх педагогів-

музикантів України та Китаю у процесі фортепіанної підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. 

навчання" / Лі Данься ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2016-1496 А]

 УДК 378.011.3-051:78](477+510) 

2585. Літовка О. П. Формування професійної позиції майбутнього вчителя в 

процесі фахової підготовки у педагогічному коледжі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Літовка Олена Петрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — 

Старобільськ (Луган. обл.), 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2016-1344 А] УДК 378.011.3-051 

2586. Марценюк І. П. Формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів 

природничо-математичних спеціальностей у навчальному процесі університету : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Марценюк Ірина Петрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 

Тичини, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Умань (Черкас. обл.), 2016. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2016-0275 А] УДК 378.091.2:5 

2587. Михайленко О. А. Методика навчання майбутніх філологів стратегій 

письмового перекладу офіційно-ділових текстів з української мови на англійську : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Михайленко Ольга Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2016. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. 

— [2016-1168 А] УДК 378.147:81'25 

2588. Мішин С. В. Професійне самовдосконалення майбутніх магістрів фізич-

ного виховання у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мішин 

Сергій Вікторович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — 

Кіровоград, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. — [2016-

0745 А] УДК 378.147:796 

2589. Мойсеєва Л. А. Формування творчого потенціалу майбутніх концерт-

мейстерів у процесі навчання у вищому музичному навчальному закладі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Мойсеєва Лідія Андріївна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шев-

ченка, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Чернігів, 

2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0383 А]

 УДК 378.147:78.071 

2590. Науменко Н. В. Підготовка майбутнього вчителя до формування 

духовного здоров'я молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Науменко Наталія 
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Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2016-1013 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3.015.31 

2591. Нестеренко Т. С. Підготовка майбутнього вчителя до формування 

ключових компетентностей у молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Несте-

ренко Тамара Сергіївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — 

Кіровоград, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-

0513 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

2592. Нікуліна А. В. Формування проектно-творчої компетентності майбутніх 

учителів технологій у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Нікуліна Анастасія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Київ, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (31 назва). — 100 пр. — [2016-0661 А] 

 УДК 378.011.3-051:687.12 

2593. Новакова Л. В. Формування здоров'язбережувальної компетентності 

майбутніх лікарів на засадах міждисциплінарної інтеграції : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Новакова Любов Володимирівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., 

[Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Хмельницький, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-0384 А] 

 УДК 378.147:614.2 

2594. Новописьменний С. А. Формування базових компетентностей май-

бутніх учителів з основ здоров'я у процесі вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Новописьменний Сергій Анатолійович ; 

Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Полтав. нац. пед. ун-т 

ім. В. Г. Короленка]. — Кіровоград, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 120 пр. — [2016-0514 А] УДК 378.011.3-051:613 

2595. Палієнко А. М. Формування іншомовної медіакомпетентності майбутніх 

журналістів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Палієнко Анна 

Михайлівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (38 назв). — 100 пр. — [2016-0280 А] 

 УДК 378.147:070:81'243 

2596. Пальчикова О. О. Реалізація крос-культурного підходу до навчання 

української мови іноземних студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Пальчикова Олександра 

Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. 

— Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2016-

1181 А] УДК 378.016:811.161.2'243 

2597. Пархоменко О. М. Формування балетмейстерських умінь майбутніх 

учителів хореографії у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Пархоменко Олександр Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-1301 А] УДК 378.011.3-051:792.8 
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2598. Патієвич О. В. Методика навчання стилістичної унормованості науко-

вого писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Патієвич Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2016. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. 

— [2016-1021 А] УДК 378.016:[811.111'276.6:53 
2599. Пермінова В. А. Підготовка бакалаврів права до творчої діяльності в 

процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Пермінова Владислава Анатоліївна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — 
Чернігів, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2016-
0518 А] УДК 378.147:34 

2600. Перцов О. В. Розвиток військової освіти на Єлисаветградщині (друга 
половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Перцов 
Олександр Володимирович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Вин-
ниченка. — Кіровоград, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2016-1183 А] УДК 378.091:355](477.65)"185/191" 

2601. Писарчук О. Т. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до 
організації освітньо-розвивального середовища : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Писарчук 
Оксана Тарасівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 
2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-0618 А]
 УДК 378.011.3-051:373.3 

2602. Піддячий В. М. Естетичні засади професійного саморозвитку майбут-
нього педагога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Піддячий Володимир Миколайович ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. 
наук України]. — Київ, 2016. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. 
— [2016-0619 А] УДК 378.011.3-051:[37.015.31:7 

2603. Поліщук О. А. Формування правової компетентності майбутніх ме-
неджерів зовнішньоекономічної діяльності у вищих аграрних навчальних закладах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Поліщук Олена Анатоліївна ; Уман. держ. пед. ун-т 
ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-0751 А] 

 УДК 378.147:34]:[339.9:63 
2604. Полторак Л. Ю. Професійна підготовка майбутніх соціальних праців-

ників до використання методів арт-терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Полторак Любов 
Юріївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Чорномор. держ. 
ун-т ім. Петра Могили]. — Кіровоград, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—
18 (23 назви). — 120 пр. — [2016-0165 А] УДК 378.147:364-4:7 

2605. Притула О. Л. Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і 
спорту до використання національних засобів фізичного виховання у професійній 
діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
"Теорія і методика проф. освіти" / Притула Олександр Леонтійович ; Хмельниц. 
гуманітар.-пед. акад., [Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Хмельницький, 2016. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0344 А] 

 УДК 378.147:796 
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2606. Процько Є. С. Професійна підготовка вчителів англійської мови в 

Бельгії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Процько Євгенія Сергіївна ; Кіровоград. держ. пед. 

ун-т ім. Володимира Винниченка, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — 

Кіровоград, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2016-

0783 А] УДК 378.011.3-051:811.111](493) 

2607. Пушкар Т. М. Формування готовності майбутніх учителів філологічних 

спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Пушкар Тетяна Миколаївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана 

Франка. — Житомир, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2016-0898 А] УДК 378.011.3-051:80:316.77 

2608. Ринденко Н. М. Тенденції комунікативної підготовки курсантів на-

вчальних закладів Прикордонної варти Республіки Польща : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Ринденко Наталія Миколаївна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. 

акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмель-

ницький, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2016-

0133 А] УДК 378.147:351.746.1]:81'243'27](438) 

2609. Рідкозубова С. О. Формування професійних комунікативних умінь іно-

земних студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Рідкозубова Світлана Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 

Харків, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2016-

1194 А] УДК 378.147:62]-054.6 

2610. Савка І. В. Професійна спрямованість підготовки майбутніх фахівців 

міжнародного права у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Савка Ірина Володимирівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Ін-т проф.-

техн. освіти НАПН України]. — Хмельницький, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2016-1201 А] УДК 378.147:341.7 

2611. Савчак І. В. Формування готовності майбутніх менеджерів туризму до 

діалогової комунікації українською мовою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Савчак Ірина 

Василівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [ДВНЗ "Прикарпат. 

нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., табл., схема. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1352 А] 

 УДК 378.147:338.48:811.161.2'27 

2612. Сай Д. В. Формування моральних цінностей майбутніх соціальних пра-

цівників у процесі волонтерської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Сай Дмитро Вік-

торович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра 

Могили]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2016-1035 А] УДК 378.015.31:17.022.1]:364-43-322 

2613. Салань Н. В. Підготовка майбутніх учителів фізико-математичних 

дисциплін до організації гурткової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук  : [спец.] 13.00.04 "Теорія 

і методика проф. освіти" / Салань Наталія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т 
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ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2016. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2016-1265 А] УДК 378.011.3-051:51/53 

2614. Самосудова-Грозова О. Б. Формування дослідницької компетентності 

майбутніх економістів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Самосудова-Грозова Ольга Борисівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка, [Херсон. держ. ун-т]. — Кіровоград, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-1390 А] УДК 378.147:33 

2615. Сан Женьцян. Методика удосконалення рухових якостей і функціо-

нальної підготовленості студентів університетів з ураженнями опорно-рухового 

апарату на заняттях з пауерліфтингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сан Женьцян ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. держ. акад. фіз. культури]. — Харків, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2016-1202 А] 

 УДК 378.147.091.3-056.29:796.89 

2616. Семеряк І. З. Соціокогнітивний підхід до формування стратегій іншо-

мовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх програмістів з вико-

ристанням інтернету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Семеряк Ірина Зіновіївна ; Тернопіл. 

нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2016. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1305 А] 

 УДК 378.147:004.4-051:81'243 

2617. Сєчка С. В. Соціалізація молоді в студентських громадських організа-

ціях та об'єднаннях (60—80-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Сєчка Світлана 

Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка" (м. Старобільськ, Луган. обл.)]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-0349 А] 

 УДК 378.06:061.2]"196/198" 

2618. Сільчук О. В. Формування культури ділового спілкування майбутніх 

інженерів-дослідників аграрного профілю у процесі вивчення дисциплін гуманітар-

ного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Сільчук Олеся Василівна ; ДВНЗ "Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-

роленка]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0431 А] 

 УДК 378.147:631]:808.5 

2619. Сімоненко Л. Ю. Лінгводидактичні засади організації контролю сформо-

ваності методичної компетентності майбутніх учителів української мови : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Сімоненко Людмила Юріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Держ. 

закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка" (м. Старобільськ, Луган. обл.)]. — Київ, 

2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-0145 А] 

 УДК 378.011.3-051:811.161.2 

2620. Столяренко Т. Л. Формування готовності майбутніх економістів до 

прогностичної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
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методика проф. освіти" / Столяренко Тетяна Леонідівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2016-1046 А] УДК 378.147:33:316.77 

2621. Стукаленко З. М. Формування професійної толерантності майбутнього 

вчителя музичного мистецтва в процесі фахової підготовки : автореф. [дис.] на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Стукаленко Зоя Михайлівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка. — Кіровоград, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2016-1395 А] УДК 378.011.3-051:78 

2622. Сунь Гоцян. Інтеграція національних співацьких традицій у вокальній 

підготовці китайських студентів інститутів мистецтв : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / 

Сунь Гоцян ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2016-0153 А] 

 УДК 378.011.3-051:784](510) 

2623. Сушко Ю. С. Педагогічні умови організації тестування майбутніх 

учителів математики в процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Сушко Юлія Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2016. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2016-0544 А] 

 УДК 378.011.3-051:51 

2624. Табінська С. О. Модернізація професійно-педагогічної підготовки май-

бутніх бакалаврів з фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Табінська 

Світлана Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2016-1540 А] 

 УДК 378.011.3-051:796 

2625. Тітова Г. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 

формування спортивних лідерських якостей в учнів основної школи : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Тітова Ганна Віталіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 

— 100 пр. — [2016-1219 А] УДК 378.011.3-051:796 

2626. Ткачов А. С. Підготовка майбутніх учителів до організації самоосвіти 

старшокласників у сучасному інформаційно-навчальному середовищі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Ткачов Антон Сергійович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 

Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-

0303 А] УДК 378.011.3-051:373.5.041 

2627. Трубачова Д. В. Дидактичні умови формування комунікативної діяль-

ності майбутніх учителів іноземної мови в процесі вивчення філологічних дисцип-

лін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія 

навчання" / Трубачова Дар'я Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

педагогіки. — Київ, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2016-1310 А] УДК 378.011.3-051:81'243 

2628. Трухан М. А. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до 

діяльності з розв'язання професійних конфліктів у закладах освіти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
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освіти" / Трухан Марія Андріївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва і природокористування, 

[Хмельниц. нац. ун-т]. — Рівне, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(26 назв). — 100 пр. — [2016-1356 А] УДК 378.011.3-051:37.013.42 

2629. Файдевич В. В. Методика модульного навчання 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" / Файдевич 

Володимир Володимирович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-0234 А]

 УДК 378.147.091.33-027.22:796 

2630. Федорцова О. Г. Формування культурологічної компетентності май-

бутніх інженерів-енергетиків у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Федорцова Олена Григорівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. 

— Житомир, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2016-1054 А] УДК 378.147:621.3 

2631. Хомич А. В. Методика програмування індивідуальних фізкультурно-

оздоровчих занять студентів у позааудиторній роботі вищого навчального закладу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Хомич Анатолій Вікторович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки. — Луцьк, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2016-0178 А] УДК 378.091.322:796.035 

2632. Циганок О. О. Підготовка майбутнього вчителя-філолога до україно-

знавчої роботи в школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Циганок Оксана Олександрівна ; 

Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2016. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2016-0310 А]

 УДК 378.011.3-051:80 

2633. Ці Сянбо. Формування художньо-творчого потенціалу бакалаврів 

музичного мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Ці Сянбо ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). 

— 100 пр. — [2016-0397 А] УДК 378.147:78 

2634. Чжоу Лі. Формування інтерпретаторської компетентності майбутніх 

співаків з КНР у процесі фахової підготовки у вищих педагогічних навчальних 

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

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Чжоу Лі ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова, [Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — Київ, 2016. — 18 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2016-0674 А] УДК 378.147:784.071.2](510) 

2635. Чорна О. В. Розвиток системи моніторингу якості вищої освіти в 

Німеччині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 

"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Чорна Ольга Володимирівна ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Київ, 2016. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2016-0313 А] 

 УДК 378.014.6(430) 

2636. Чорноус Н. А. Дидактичні умови організації навчального співробіт-

ництва студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних універси-

тетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 
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"Теорія навчання" / Чорноус Наталія Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 

— 100 пр. — [2016-1434 А] УДК 378.6.064.3:[51+53 

2637. Шарапова О. В. Формування вмінь самостійної навчальної діяльності в 

іноземних слухачів підготовчих факультетів вищих технічних навчальних закладів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія 

навчання" / Шарапова Олена Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. 

— Харків, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-

1435 А] УДК 378.6.093:62]-054.6 

2638. Швець Д. В. Підготовка майбутніх офіцерів МВС України до охорони і 

забезпечення громадського порядку в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Швець Дмитро Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-1071 А] 

 УДК 378.147:351.74](477) 

2639. Шелудько І. В. Підготовка майбутніх учителів технологій до навчання 

варіативних модулів художнього спрямування учнів 5—9 класів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Шелудько Інна Віталіївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1274 А] 

 УДК 378.011.3-051:62 

2640. Шеремет А. М. Формування професійної готовності майбутніх соціаль-

них педагогів до роботи з клієнтами соціальних центрів матері і дитини : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Шеремет Алла Михайлівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., 

[Хмельниц. нац. ун-т]. — Хмельницький, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2016-1275 А] УДК 378.011.3-051:37.013.42 

2641. Шулик Т. В. Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки 

студентської молоді України в другій половині ХХ століття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Шулик 

Тетяна Валеріївна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". — Слов'янськ (Донец. 

обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1559 А] 

 УДК 378.013.42:[316.624:613.81/.84]](477)"195/200" 

2642. Юник І. Д. Формування фахових когнітивних умінь перекладачів у 

процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Юник Іван Дмитрович ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. лінгвіст. ун-т]. — Київ, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-0196 А] 

 УДК 378.147:81'25 

2643. Юхно О. І. Діяльність політехнічних ВНЗ у контексті розвитку вищої 

технічної освіти в Україні (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія пе-

дагогіки" / Юхно Оксана Іванівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — 

Суми, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-1316 А] 

 УДК 378.6:62](477)"195/199" 

2644. Яловик А. В. Формування рухових навичок студентів університету 

засобами легкої атлетики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Яловик Антон Володимирович ; 
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Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2016-0239 А] 

 УДК 378.147.091.33-027.22:796.4 
2645. Яцинік А. В. Розвиток організаційної культури керівників дошкільних 

навчальних закладів у системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Яцинік Алла Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2016. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-1320 А] 

 УДК 378.046-021.68:373.2 
2646. Яцько О. М. Комп'ютерно орієнтована методична система навчання 

інформатики майбутніх економістів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Яцько Оксана Мирославівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 
Київ, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (25 назв). — 100 пр. — [2016-0240 А]
 УДК 378.147:33:004 

5 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище.  

Енвіронментологія. Екологія 

На ступінь доктора 

2647. Третьяков О. В. Підвищення екологічної безпеки об'єктів енерго- та 
водопостачання шляхом управління процесом гомогенної кристалізації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / 
Третьяков Олег Вальтерович ; Нац. авіац. ун-т, [Харків. нац. ун-т міського госп-ва 
ім. О. М. Бекетова]. — Київ, 2016. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (55 назв). 
— 100 пр. — [2016-0636 А] УДК 502.171:628]:544.016.2 

2648. Триснюк В. М. Екологічна безпека техноприродних геосистем регіону : 
(на прикладі Тернопіл. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Триснюк Василь Миколайович ; Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архітектури, [Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору НАН 
України]. — Київ, 2016. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 
(55 назв). — 100 пр. — [2016-0919 А] УДК 502.175:[910:004.65]](477.84) 

2649. Якимчук А. Ю. Організаційно-економічний механізм збереження 
біорізноманіття України у контексті сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та 
охорони навколиш. середовища" / Якимчук Аліна Юріївна ; Львів. нац. аграр. ун-т, 
[Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Львів, 2016. — 40 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 30—38 (91 назва). — 125 пр. — [2016-0200 А] 

 УДК 502.13:502.171(477) 

На ступінь кандидата 

2650. Вільдман І. Л. Наукові основи створення системи інтегральних біо-
ценотичних методів контролю водних систем : (на прикладі р. Інгулець) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / 
Вільдман Ігор Лазаревич ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2016. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-0252 А] 

 УДК 502.175:502.51(282.2:477) 
2651. Єрмакович І. А. Підвищення екологічної безпеки водних об'єктів шляхом 

запобігання забруднення фармацевтичними речовинами : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Єрмакович Ірина 
Анатоліївна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Н.-д. установа "Укр. НДІ 
екол. проблем" [та ін.]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2016-0962 А] УДК 504.5:615.2/.3:628.31 

2652. Михайленко В. В. Підвищення екологічної безпеки водних об'єктів в 

зоні впливу звалищ твердих побутових відходів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Михайленко Валерія 

Валеріївна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Н.-д. установа "Укр. НДІ 

екол. проблем" [та ін.]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2016-1167 А] УДК 504.5:628.4.032 

2653. Онук Л. Л. Екологічні особливості стану боліт басейну річки Ствига : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 

Онук Ліана Леонідівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і при-

родокористування. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(24 назви). — 100 пр. — [2016-0115 А] УДК 502.51(285.3) 

2654. Охарєв В. О. Інтегральна оцінка техногенного забруднення довкілля 

регіону засобами геоінформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Охарєв Вячеслав Олек-

сандрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Ін-т телекомунікацій і глобал. 

інформ. простору НАН України]. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0885 А] 

 УДК 502.175:[910:004.65 

2655. Сакун О. А. Оцінка та прогнозування впливу шумового й електро-

магнітного забруднення на природно-заповідні та рекреаційні території : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / 

Сакун Оксана Анатоліївна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — 

Кременчук (Полтав. обл.), 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (28 назв). 

— 100 пр. — [2016-0538 А] УДК 502.211:504.5-047.44 

2656. Шевченко Ю. С. Розробка моделей оцінки та підвищення ефективності 

зниження шуму транспортних потоків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Шевченко Юлія Сергіївна ; Нац. авіац. 

ун-т. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). 

— 100 пр. — [2016-0793 А] УДК 504.6:534.322.3:629 

51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь кандидата 

2657. Лукашенко М. П. Диференціювання в кільцях та напівпервинність : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 

"Алгебра та теорія чисел" / Лукашенко Марія Петрівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. 

ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-0601 А] УДК 512.552 

514 Геометрія 

На ступінь доктора 

2658. Болотов Д. В. Топологія та макроскопічна геометрія ріманових много-

видів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 
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"Геометрія та топологія" / Болотов Дмитро Валерійович ; НАН України, Фіз.-техн. 

ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2016. — 28 с. — Бібліогр.: 

с. 23—26 (37 назв). — 100 пр. — [2016-0568 А] УДК 514.764.2 

На ступінь кандидата 

2659. Драч К. Д. Екстремальні оцінки для повних гіперповерхонь у ріманових 

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

01.01.04 "Геометрія та топологія" / Драч Костянтин Дмитрович ; НАН України, Фіз.-

техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна, [Сум. держ. ун-т]. — Харків, 2016. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-0470 А]

 УДК 514.764.27 

2660. Холодняк Ю. В. Варіативне дискретне геометричне моделювання 

обводів на основі базисних трикутників по заданому закону зміни кривини : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. гео-

метрія, інж. графіка" / Холодняк Юлія Володимирівна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — Мелітополь 

(Запоріз. обл.), 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—22 (19 назв). — 100 пр. — 

[2016-1548 А] УДК 514.181.2 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 

2661. Самойленко Ю. І. Асимптотичні солітоноподібні розв'язки сингулярно 

збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / 

Самойленко Юлія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 

40 с. — Бібліогр.: с. 32—38 (48 назв). — 150 пр. — [2016-0755 А] 

 УДК 517.9 

На ступінь кандидата 

2662. Горбань Н. В. Траєкторні та глобальні атрактори класів квазілінійних 

неоднозначно розв'язних еволюційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Горбань 

Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-0688 А] УДК 517.956 

2663. Олійник О. В. Нелінійні диференціальні рівняння та модельні зобра-

ження систем лінійних несамоспряжених операторів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Олійник 

Олена Вікторівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2016-0278 А] УДК 517.957 

2664. Тищук Т. В. Співіснування періодичних кусково-сталих розв'язків нелі-

нійних крайових задач для лінійних диференціальних рівнянь з частинними похід-

ними першого порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Тищук Тетяна Володимирівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 1 20 пр. — [2016-1429 А] УДК 517.9 

2665. Федорчук В. І. Групова класифікація нелінійних п'ятивимірних рівнянь 

Д'Аламбера та диференціальні інваріанти першого порядку неспряжених підгруп 

групи Пуанкаре P(1,4) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Федорчук Володимир Іванович ; Львів. нац. 
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ун-т ім. Івана Франка, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Під-

стригача. — Львів, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2016-0171 А] УДК 517.957 

2666. Чепурухіна І. С. Еліптичні за Лавруком крайові задачі у просторах 

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

01.01.02 "Диференц. рівняння" / Чепурухіна Ірина Сергіївна ; НАН України, Ін-т 

математики. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2016-0354 А] УДК 517.956.2 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь кандидата 

2667. Ганиченко Ю. В. Оцінка швидкості збіжності в граничних теоремах для 

адитивних та мультиплікативних функціоналів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. ста-

тистика" / Ганиченко Юрій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2016-0023 А] 

 УДК 519.21 

2668. Доронін О. В. Семіпараметричне оцінювання та перевірка гіпотез за 

спостереженнями у суміші : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Доронін Олексій 

В'ячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2016-0839 А] УДК 519.21 

2669. Жураковський Б. М. Виявлення прихованих періодичностей в моделях 

регресії з локально перетвореним гаусівським стаціонарним шумом : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей 

і мат. статистика" / Жураковський Богдан Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Нац. техн. ун-т України "КПІ"]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2016-1369 А] УДК 519.21 

2670. Трошкі В. Б. Квадратично –субгауссові випадкові величини та про-

цеси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат наук : [спец.] 01.01.05 

"Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Трошкі Віктор Бейлович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 

100 пр. — [2016-0759 А] УДК 519.216 

2671. Шалайко Т. О. Стохастичний аналіз змішаних моделей : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей 

і мат. статистика" / Шалайко Тарас Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2016-0188 А] УДК 519.21 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь кандидата 

2672. Гецко О. М. Дослідження якості апроксимаційно-ітераційних методів 

глобальної мінімізації функціоналів та нелінійних функціональних рівнянь в задачах 

математичного моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Гецко Олександра 

Михайлівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, 

[ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). 

— 100 пр. — [2016-1245 А] УДК 519.6 
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2673. Ламтюгова С. М. Математичне моделювання та чисельний аналіз 

методом R-функцій задач обтікання тіл в'язкою нестисливою рідиною : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання 

та обчислюв. методи" / Ламтюгова Світлана Миколаївна ; Харків. нац. ун-т радіо-

електроніки. — Харків, 2016. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (30 назв). — 100 пр. 

— [2016-0496 А] УДК 519.63:532.516 

2674. Матях С. В. Чисельно-аналітичне моделювання нелінійних процесів 

переносу зарядів в фотоелектричних та електрохімічних перетворювачах енергії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.08 "Пере-

творювання відновлюв. видів енергії" / Матях Сергій Володимирович ; НАН Ук-

раїни, Ін-т відновлюв. енергетики. — Київ, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(20 назв). — 100 пр. — [2016-1500 А] УДК 519.6:004.9:621.314 

2675. Мельничук С. В. Вирішення задач частотної ідентифікації та гаранто-

ваного оцінювання в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Мельничук Сергій Вікторович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, 

[Ін-т косм. дослідж. НАН України та Держ. косм. агентства України]. — Київ, 2016. 

— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2016-1503 А] 

 УДК 519.6:519.2 

519.7 Математична кібернетика 

На ступінь доктора 

2676. Летичевський О. О. Символьні методи в тестуванні та верифікації 

високонадійних програмних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

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

систем" / Летичевський Олександр Олександрович ; НАН України, Ін-т кібернетики 

ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2016. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—38 (46 назв). — 

100 пр. — [2016-0415 А] УДК 519.76:004.414.22.05 

На ступінь кандидата 

2677. Козир С. М. Параметричний аналіз стохастичних періодичних систем в 

задачах управління та ідентифікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Сергій Михайлович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Донец. 

нац. ун-т (м. Вінниця)]. — Київ, 2016. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—15 

(20 назв). — 100 пр. — [2016-0333 А] УДК 519.715 

2678. Надутенко М. В. Віртуалізовані лексикографічні системи та їх засто-

сування у прикладній лінгвістиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 10.02.21 "Структур., приклад. та мат. лінгвістика" / Надутенко 

Максим Вікторович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, [Укр. 

мовно-інформ. фонд НАН України]. — Київ, 2016. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—

20 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-1171 А] УДК 519.7:81'33 

519.8 Математичні теорії та методи дослідження операцій 

На ступінь доктора 

2679. Боровська Т. М. Методологічні основи створення математичних 

моделей розвитку розподілених виробничих систем : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / 
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Боровська Таїса Миколаївна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2016. — 45 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 37—41 (53 назви). — 100 пр. — [2016-0449 А] 

 УДК 519.876.5:338.3 

2680. Лаптін Ю. П. Методи негладкої оптимізації розв'язання структурованих 

задач : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 

"Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Лаптін Юрій Петрович ; НАН 

України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2016. — 35 с. — Бібліогр.: 

с. 29—32 (44 назви). — 100 пр. — [2016-1342 А] УДК 519.876.5:004.942 

2681. Турбал Ю. В. Математичне моделювання процесів поширення локалізо-

ваних солітоноподібних збурень в суцільних середовищах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. 

методи" / Турбал Юрій Васильович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. ВНЗ 

"Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування"]. — Харків, 2016. — 40 с. : іл.. — 

Бібліогр.: с. 34—37 (48 назв). — 100 пр. — [2016-0547 А] УДК 519.876.5 

2682. Яковина В. С. Методи та засоби аналізу надійності функціонування 

програмного забезпечення з урахуванням етапів життєвого циклу : автореф. дис. на 

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

обчислюв. машин і систем" / Яковина Віталій Степанович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (55 назв). — 

100 пр. — [2016-0560 А] УДК 519.876.5:004.896 

На ступінь кандидата 

2683. Андрійчук О. В. Метод визначення змістової подібності об'єктів баз 

знань експертних систем підтримки прийняття рішень : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. 

рішень" / Андрійчук Олег Валентинович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т", [Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2016-0362 А] 

 УДК 519.816 

2684. Болдирєва В. О. Моделювання та аналіз діяльності страхових компаній, 

що працюють на (B,S)-ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Болдирєва 

Валерія Олегівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Донец. нац. 

ун-т (м. Вінниця)]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. 

— [2016-0404 А] УДК 519.865:368 

2685. Давидок А. Є. Математичне моделювання дифузійних потоків у дво-

фазних стохастично неоднорідних шаруватих структурах : автореф. дис. на здобуття 

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

методи" / Давидок Анастасія Євгенівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Ін-т 

приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України]. — 

Львів, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (34 назви). — 100 пр. — [2016-

0370 А] УДК 519.87:532.72 

2686. Івченко О. В. Математичні моделі, методи та засоби оцінювання па-

раметрів негаусових корельованих випадкових процесів : автореф. дис. на здобуття 

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

методи" / Івченко Олександр Віталійович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 

2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—22 (26 назв). — 100 пр. — [2016-0585 А] 

 УДК 519.876.5 
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2687. Коваленко Г. А. Балансна компоновка 3D-об'єктів: математичні моделі 
та методи розв'язання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Коваленко Ганна 
Андріївна ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Харків, 
2015. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2016-0590 А] УДК 519.876.5:004.92 

2688. Компан С. В. Композиційна семантика ядра об'єктних баз даних : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. 
та програм. забезп. обчислюв. машин і систем" / Компан Сергій Володимирович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—
19 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-0069 А] 

 УДК 519.85:004.65 
2689. Крепич С. Я. Моделювання та забезпечення функціональної придатності 

статичних систем методами аналізу інтервальних даних : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. 
методи" / Крепич Світлана Ярославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. 
нац. екон. ун-т]. — Львів, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2016-0863 А] УДК 519.876.5 

2690. Лавер В. О. Нечіткі моделі і методи раціонального розподілу ресурсів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. 
моделювання та обчислюв. методи" / Лавер Василь Олександрович ; НАН України, 
Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2016. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2016-0702 А] 

 УДК 519.813 
2691. Порплиця Н. П. Ідентифікація інтервальних моделей об'єктів з роз-

поділеними параметрами на основі поведінкових моделей бджолиної колонії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. 
моделювання та обчислюв. методи" / Порплиця Наталія Петрівна ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-0896 А] 

 УДК 519.876.5:638.141.7 
2692. Рузич Р. В. Дослідження нелінійних властивостей класу узагальнених 

диференціальних моделей Ейгена : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Рузич 
Роман Васильович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Хмельниц. нац. ун-т]. 
— Чернівці, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2016-1033 А] УДК 519.876 

2693. Хіцко Я. В. Математичне моделювання задач криптографії і обробки 
сигналів з використанням неканонічних гіперкомплексних числових систем : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделю-
вання та обчислюв. методи" / Хіцко Яна Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т", [Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України]. — Київ, 
2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2016-0309 А]
 УДК 519.876.5:004.942 

2694. Чепинога А. В. Методи поліноміального оцінювання параметрів полі-
гаусових моделей при моментно-кумулянтному описі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. 
методи" / Чепинога Анатолій Володимирович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — 
Черкаси, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 
100 пр. — [2016-1549 А] УДК 519.87:519.21 
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2695. Шиманський В. М. Математичне моделювання неізотермічного 

вологоперенесення та в'язко-пружного деформування у середовищах з фрактальною 

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

01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Шиманський Володимир 

Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. лісотехн. ун-т України]. — Львів, 

2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2016-0677 А] 

 УДК 519.876.5:674.047 

2696. Штефан Б. М. Моделі та інформаційні технології бізнес-аналітики в 

маркетинговій діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Богдан Миколайович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", 

[Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2016-1279 А] 

 УДК 519.86 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

На ступінь кандидата 

2697. Баран О. А. Структура і динаміка фотосферної конвекції Сонця на 

різних просторово-часових масштабах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.03 "Геліофізика і фізика Соняч. системи" / Баран 

Олександра Андріївна ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Київ, 2016. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—23 (52 назви). — 

100 пр. — [2016-0805 А] УДК 523.942 

2698. Вовк К. Б. Прояви еволюції масивних зір в спектрах галактик із 

зореутворенням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Вовк Катерина Борисівна ; НАН 

України, Голов. астрон. обсерваторія. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—

17 (41 назва). — 100 пр. — [2016-0818 А] УДК 524.3-54:524.523 

2699. Зайцев С. В. Від'ємна поляризація розсіяного випромінювання вибраних 

безатмосферних тіл Сонячної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.03 "Геліофізика і фізика Соняч. системи" / Зайцев Сергій 

Васильович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. — Київ, 2016. — 24 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—21 (54 назви). — 100 пр. — [2016-0843 А] 

 УДК 523.4-655 

2700. Козько К. С. Ємнісний гравіметр автоматизованої авіаційної граві-

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

05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. величин" / Козько Костянтин 

Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—17 (25 назв). — 120 пр. — [2016-0986 А] 

 УДК 528.563 

2701. Харчук С. В. Фізичні характеристики пилу вибраних довгоперіодичних 

комет за результатами динамічного моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.03 "Геліофізика і фізика Соняч. системи" / 

Харчук Сергій Валерійович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. — Київ, 

2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (25 назв). — 100 пр. — [2016-1057 А]

 УДК 523.64-864 
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53 Фізика 

530 Теоретичні основи фізики 

На ступінь кандидата 

2702. Чоповський О. В. Гравітаційні ефекти в моделях Калуци-Клейна з 
різними типами компактифікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Чоповський Олексій Володимирович ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2016. — 23 с. — Бібліогр.: с. 17—19. — 
100 пр. — [2016-1556 А] УДК 530.122 

531 Загальна механіка. Механіка твердих і жорстких тіл 

На ступінь доктора 

2703. Якименко О. І. Динаміка просторових структур в нелінійних середо-
вищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 
"Теорет. фізика" / Якименко Олександр Ілліч ; НАН України, Ін-т теорет. фізики 
ім. М. М. Боголюбова, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2016. — 28 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 24—25 (26 назв). — 100 пр. — [2016-0796 А] 

 УДК 531.3:530.182 

На ступінь кандидата 

2704. Соколовський С. О. Кінетика електронів і фононів твердого тіла з 
урахуванням релаксаційних ступенів свободи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Соколовський Сергій 
Олександрович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", 
[Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Харків, 2016. — 24 с. — Бібліогр.: 
с. 19—22 (33 назви). — 100 пр. — [2016-0300 А] УДК 531.3:538.9 

533 Механіка газів. Аеромеханіка. Фізика плазми 

На ступінь кандидата 

2705. Бабенко Є. В. Вакуумне ультрафіолетове випромінювання з плазми 
сильнострумових імпульсних діодів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Бабенко Євгенія Віталіївна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19. 
— 100 пр. — [2016-0281 А] УДК 533.9 

534 Механічні коливання. Хвилі. Акустика 

На ступінь кандидата 

2706. Зубченко О. О. Широкосмуговий аудіологічний скринінг слуху людини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.08 "Приклад. 
акустика та звукотехніка" / Зубченко Ольга Олексіївна ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (14 назви). — 100 пр. — [2016-0970 А] УДК 534.75 

2707. Ладошко О. М. Підвищення робастності систем автоматичного роз-
пізнавання мовлення методами обробки сигналів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.08 "Приклад. акустика та звукотехніка" / 
Ладошко Ольга Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 
2016. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-0868 А] 

 УДК 534.78:004.934 
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535 Оптика 

На ступінь кандидата 

2708. Ільченко О. О. Коливальна спектроскопія комплексів в бінарних роз-
чинах з різною міжмолекулярною взаємодією : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Ільченко 
Олексій Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—15. — 100 пр. — [2016-0848 А] УДК 535.33 

2709. Коломієць І. С. Диференціальна Мюллер поляриметрія оптично анізо-
тропних недеполяризуючих середовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Коломієць Іван 
Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 17 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 12—15. — 100 пр. — [2016-0859 А] УДК 535.51 

2710. Лопатинська О. Г. Оптичні властивості плазмонно-біомолекулярних 
наноструктурованих систем на основі Au та Ag : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Лопатинська 
Ольга Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 17 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (19 назв). — 100 пр. — [2016-1497 А]
 УДК 535.3:544.72.023.222 

2711. Сідор М. І. Стокс-корелометрія полів когерентного випромінювання 
розсіяного оптико-анізотропними шарами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Сідор Максим 
Іванович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2016-0299 А] УДК 535.37 

536 Теплота. Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь кандидата 

2712. Калугін В. В. Гістерезис тепломасообміну частинок і дротиків каталі-
затора в хімічно активних середовищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика" / Калугін 
Володимир Віталійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Фіз.-хім. ін-т захисту 
навколиш. середовища та людини МОН і НАН України]. — Одеса, 2016. — 24 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2016-0264 А] УДК 536.4 

2713. Панченко Н. А. Ефективність плівкового охолодження плоскої поверхні 
при подачі охолоджувача через парні отвори : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенерге-
тика" / Панченко Надія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики, [Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—21. — 100 пр. — [2016-0709 А] УДК 536.244:621.438 

2714. Полозенко Н. П. Моделювання процесів тепломасопереносу в паль-
никових пристроях з ешелонованим розташуванням стабілізаторів полум'я : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика 
та пром. теплоенергетика" / Полозенко Ніна Петрівна ; НАН України, Ін-т техн. 
теплофізики. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 
100 пр. — [2016-0711 А] УДК 536.24:621.3.032.4 

2715. Сірош В. О. Механізм утворення і розпаду ізотермічного мартенситу в 
Fe-C сплавах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Сірош Віталій Олександрович ; НАН України, Ін-т 
металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—20. — 100 пр. — [2016-0146 А] УДК 536.712:669.15-194.55 
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537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь кандидата 

2716. Стеблова О. В. Електронний транспорт та електронна польова емісія з 
нанокомпозитних напівпровідникових структур : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелект-
риків" / Стеблова Ольга Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 
високих технологій. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(25 назв). — 100 пр. — [2016-0631 А] УДК 537.311.322:538.97] -022.532 

2717. Яценко Т. Ю. Транспортування сильнострумових релятивістських 
пучків заряджених частинок у камерах дрейфу коаксіальної і циліндричної гео-
метрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.20 
"Фізика пучків зарядж. частинок" / Яценко Тетяна Юріївна ; НАН України, 
Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", [Ін-т радіофізики та електроніки 
ім. О. Я. Усикова]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 
100 пр. — [2016-0440 А] УДК 537.533.7 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

2718. Гоцульський В. Я. Мікронеоднорідна структура водних розчинів 
спиртів та флуктуації в околі їх особливих точок : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика" / 
Гоцульський Володимир Якович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 
2016. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—30. — 100 пр. — [2016-0950 А] 

 УДК 538.9:54-145]:535.36 
2719. Дмитренко О. П. Радіаційно-стимульовані перетворення у вуглецевих 

наноструктурах та нанокомпозитах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Дмитренко Оксана Петрівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 26—33 (67 назв). — 100 пр. — [2016-1464 А] УДК 538.9:535.37 

2720. Добровольський О. В. Нелінійна динаміка вихорів у надпровідних 
плівках ніобію з анізотропними пінінг-наноструктурами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.22 "Надпровідність" / Доброволь-
ський Олександр В'ячеславович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур 
ім. Б. І. Вєркіна, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2016. — 32 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 26—29 (50 назв). — 100 пр. — [2016-1465 А] УДК 538.945 

2721. Жидачевський Я. А. Фізичні властивості ортоалюмінату ітрію, лего-
ваного марганцем, для люмінесцентної дозиметрії іонізуючого випромінювання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Жидачевський Ярослав Антонович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 
— Львів, 2015. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—33 (27 назв). — 100 пр. — 
[2016-0963 А] УДК 538.95:547-311 

2722. Лінчевський І. В. Фізичні основи гібридно-керованих елементів 
оптоелектроніки з використанням магнітомеханічного резонансу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
Лінчевський Ігор Валентинович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників 
ім. В. Є. Лашкарьова, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2016. 
— 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—34 (33 назви). — 100 пр. — [2016-0272 А] 

 УДК 538.95:621.38 
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На ступінь кандидата 

2723. Бойко В. Т. Особливості формування сіткової структури ковалентних 

стекол на основі халькогенідів арсену та германію : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Бойко Віталій 

Теодорович ; Ін-т фізич. оптики ім. О. Г. Влоха. — Львів, 2016. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2016-1449 А] УДК 538.91:539.213 

2724. Бурбан О. В. Деформаційні ефекти в (L1-Δ1)-моделі зони провідності 

кристалів германія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Бурбан Олександр Вік-

торович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Луц. нац. техн. ун-т]. — Ужгород, 2016. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — [2016-1452 А] 

 УДК 538.945 

2725. Вакула П. В. Енергетичні стани електронів та позитронів у вакансіях 

металів та шаруватих наноструктурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Вакула Павло Васильович ; 

НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — 

Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0365 А]

 УДК 538.915:539.124 

2726. Гранкін С. С. Фазовий склад та фізико-механічні властивості компо-

зиційних наноструктурних покриттів на основі нітридів тугоплавких металів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 

твердого тіла" / Гранкін Сергій Семенович ; НАН України, Ін-т електрофізики та 

радіац. технологій, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2016. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2016-0951 А] 

 УДК 538.975:661.8'041]-022.532 

2727. Клепко О. Ю. Формування структури та механічні характеристики 

реакційно-пресованих композитів системи Ti—B—Al—O : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Клепко 

Олександра Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-0266 А] УДК 538.91 

2728. Козак А. О. Структура, оптоелектронні та механічні властивості тонких 

Si—C—N плівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Козак Андрій Олександрович ; НАН 

України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. — Київ, 2016. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2016-0856 А] 

 УДК 538.975 

2729. Кулик Н. Я. Вплив напруженої гетеромежі на електронні, дифузійні та 

електричні властивості наногетеросистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Кулик Надія Яро-

славівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Дро-

гобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2016-0286 А] УДК 538.9 

2730. Микитенко Н. О. Оптимізація фізичних та службових характеристик 

перовскітних та полімерних трекових наноструктур : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Микитенко 

Наталія Олександрівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського". — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2016-1504 А] УДК 538.9 
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2731. Михайлова Г. Ю. Електронні властивості масиву багатошарових 
вуглецевих нанотрубок, які містять дефекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Михайлова Галина 
Юріївна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2016. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2016-0106 А] УДК 538.915 

2732. Павловська Н. Т. Вплив опромінення на магнітні та магніторезистивні 
характеристики ниткоподібних кристалів Si0,97Ge0,03 : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Павловська 
Надія Тарасівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", 
[Ін-т ядер. дослідж. НАН України]. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. 
— 100 пр. — [2016-0341 А] УДК 538.975:542.85 

2733. Пінчук-Ругаль Т. М. Радіаційні пошкодження полієнових макрора-
дикалів композитів карболанцюгових полімерів з вуглецевими нанотрубками : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Пінчук-Ругаль Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — 
[2016-0343 А] УДК 538.91:535.37]:539.12-1 

2734. Поп М. М. Спектрофотометричні дослідження модифікованих некрис-
талічних халькогенідів на основі сульфіду миш'яку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелект-
риків" / Поп Михайло Михайлович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 
2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (42 назви). — 100 пр. — [2016-1519 А] 

 УДК 538.975:535.3 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика. Молекулярна фізика 

На ступінь кандидата 

2735. Голінка-Безшийко Л. О. Ізомерні стани продуктів фотоядерних реакцій 
на ядрах з 51<А<116 з множинним вильотом частинок : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. 
частинок і високих енергій" / Голінка-Безшийко Лариса Олександрівна ; НАН 
України, Ін-т ядер. дослідж., [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2016. — 
25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (21 назва). — 120 пр. — [2016-0026 А] 

 УДК 539.172:539.144.7 

539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  
Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь доктора 

2736. Герасимчук О. М. Мікроструктурно-залежна модель втомної довго-
вічності титанових сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Герасимчук Олег Миколайо-
вич ; НАН України, Ін-т проблем міцності ім. Г. С. Писаренка. — Київ, 2016. — 
46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—42 (45 назв). — 100 пр. — [2016-0825 А] 

 УДК 539.43:669.295.017 
2737. Кузін М. О. Розробка моделей та методів поверхневого зміцнення 

функціонально-градієнтних систем за характеристиками їх напружено-деформо-
ваного стану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Кузін Микола Олегович ; НАН 
України, Ін-т проблем міцності ім. Г. С. Писаренка, [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. 
трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — Київ, 2016. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—40 
(66 назв). — 100 пр. — [2016-1490 А] УДК 539.3:539.4 
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2738. Матвіїв Ю. Я. Методи визначення довготривалої міцності і залишкової 

довговічності елементів конструкцій за низькотемпературної повзучості : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 

твердого тіла" / Матвіїв Юрій Ярославович ; Луц. нац. техн. ун-т, [Фіз.-мех. ін-т 

ім. Г. В. Карпенка НАН України]. — Луцьк, 2015. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—37 

(36 назв). — 150 пр. — [2016-1499 А] УДК 539.3:620.179.17 

На ступінь кандидата 

2739. Габрусєва І. Ю. Контактна взаємодія параболічних та кільцевих штампів 

із попередньо напруженою товстою плитою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Габрусєва 

Ірина Юріївна ; Луц. нац. техн. ун-т, [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — 

Луцьк, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-

1104 А] УДК 539.3 

2740. Кирилова О. І. Напружений стан циліндричних тіл з тунельними 

дефектами за гармонічних коливань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Кирилова Ольга 

Іванівна ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Під-

стригача, [Одес. нац. мор. акад.]. — Львів, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2016-0529 А] УДК 539.3 

2741. Онищенко І. С. Опис в'язкопластичної течії металів в широкому діапа-

зоні значень температур та швидкостей деформації : автореф. [дис.] на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого 

тіла" / Онищенко Інна Сергіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — 

Дніпропетровськ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2016-0664 А] УДК 539.3 

2742. Реут А. В. Осесиметричні мішані задачі теорії пружності для зрізаного 

скінченого конуса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Реут Андрій Вікторович ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 

(9 назв). — 100 пр. — [2016-0132 А] УДК 539.3 

2743. Смірнова С. В. Текстура та анізотропія фізико-механічних властивостей 

гексагональних полікристалів з ідеальним співвідношенням c/a : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Смірнова Світлана Василівна ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — 

Одеса, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2016-

1425 А] УДК 539.3:669.721.5 

2744. Федорченко Л. М. Магнітопружне деформування гнучких ортотропних 

оболонок обертання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Федорченко Людмила Мико-

лаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1544 А] УДК 539.371:537.634 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 

2745. Денисенко Т. О. Спектрофотометричне визначення поліфенолів з 

використанням гетерополікомплексів структури Доусона : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Денисенко Тетяна 

Олександрівна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського, [Дніпропетров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 110 пр. — [2016-0581 А] УДК 543.422.3:678.746.4 

2746. Іваниця Л. О. Хіміко-аналітичні властивості асоціатів барвників ксанте-

нового ряду з поліелектролітами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : спец. 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Іваниця Лідія Олександрівна ; Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Ужгород, 2016. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 110 пр. — [2016-0971 А] 

 УДК 543.48:54-41 

544 Фізична хімія 

На ступінь доктора 

2747. Приходько Р. В. Колоїдно-хімічні принципи створення металооксидних 

нанокомпозитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 

02.00.11 "Колоїд. хімія" / Приходько Роман Вікторович ; НАН України, Ін-т колоїд. 

хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — Київ, 2016. — 38 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—34 (52 назви). — 100 пр. — [2016-0387 А] 

 УДК 544.77.022:620.3 

На ступінь кандидата 

2748. Бичко І. Б. Вплив розміру наночастинок заліза на каталітичні власти-

вості їх композитів на основі вуглецевих нанотрубок у процесах гідрування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.15 "Хім. 

кінетика і каталіз" / Бичко Ігор Богданович ; НАН України, Ін-т фіз. хімії  

ім. Л. В. Писаржевського. — Київ, 2016. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2016-0807 А] 

 УДК 544.478.02-022.532-034.1 

2749. Бондарчук С. В. Спін-залежна реакційна здатність арильних катіонів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / 

Бондарчук Сергій Вікторович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(29 назв). — 100 пр. — [2016-1090 А] УДК 544.163.3-128.4 

2750. Горобець М. І. Вплив сольватації та природи йонних пар на електро-

провідність розчинів солей літію в диметилсульфоксиді, пропіленкарбонаті і ди-

метилкарбонаті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.04 "Фіз. хімія" / Горобець Маргарита Ігорівна ; НАН України, Ін-т фіз. хімії 

ім. Л. В. Писаржевського, [Міжвідом. від-ня електрохім. енергетики]. — Київ, 2016. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2016-0832 А] 

 УДК 544.623:544.353.2 

2751. Давиденко Н. В. Синтез та фізико-хімічні властивості композитів по-

ліаніліну з тіол-модифікованими частинками срібла : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Давиденко Наталія Вік-

торівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2016-0284 А] УДК 544.3.03:546.57 

2752. Камнєва Н. М. Особливості протолітичних рівноваг на поверхні 

катіонних наночастинок у гідрофільних та гідрофобних дисперсіях : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Камнєва Ніка 
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Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2016-0699 А] УДК 544.773.422:544.354 

2753. Одарюк В. В. Нові антиоксиданти ряду 4-(3',4'-дигідроксифеніл)тіазолу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / 

Одарюк Вікторія Валентинівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Донец. нац. ун-т 

(м. Вінниця)]. — Львів, 2015. — 23 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 18—20. — 

100 пр. — [2016-0290 А] УДК 544.475:547.789 

2754. Правда А. О. Фізико-хімічні закономірності впливу добавок різної 

природи на розряд-іонізацію міді в низькоконцентрованих нітратних розчинах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / 

Правда Алла Олексіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—17 (26 назв). — 100 пр. — [2016-0667 А] 

 УДК 544.654.2:669.3 

2755. Хазєєва О. А. Будова та спектральні характеристики механохімічно 

одержаних графену, оксидів графену та графеноподібного дисульфіду молібдену : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / 

Хазєєва Олександра Алмазівна ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писар-

жевського. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 

300 пр. — [2016-0173 А] УДК 544.02/.03:546.26-17 

2756. Хоменко О. І. Амфіфільні поверхнево-активні олігомери на основі 

піромелітового діангідриду та їх колоїдно-хімічні властивості : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. 

сполук" / Хоменко Олена Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). — 100 пр. — [2016-0177 А] 

 УДК 544.77-126 

2757. Цукренко В. В. Фізико-хімічні властивості нанокристалічних порошків 

системи ZrO2—Y2O3—CeO2 —Al2O3 —C0O, одержаних гідротермальним синтезом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.04 "Фіз. хімія" / 

Цукренко Вікторія Василівна ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства 

ім. І. М. Францевича. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2016-0551 А] УДК 544.2:[666.195+546.73-31 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 

2758. Гвоздецький В. Я. Синтез, кристалічна структура та магнітні власти-

вості германідів, антимонідів феруму/нікелю з лужно- та рідкісноземельними ме-

талами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 

"Неорганіч. хімія" / Гвоздецький Володимир Ярославович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (11 назв). — 150 пр. — 

[2016-0457 А] УДК 546.289 

2759. Михалічко В. М. Взаємодія компонентів у системах {Gd, Er}—Re—

{Si, Ge} та споріднених з ними : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Михалічко Віталія Михайлівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22. 

— 100 пр. — [2016-0277 А] УДК 546.719'666'662+546.719'28'289 
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547 Органічна хімія 

На ступінь кандидата 

2760. Ал-Огаілі М. Дж. К. Функціоналізовані похідні 3,4-дигідропіримідин-

2(1Н)-ону та споріднених 4,7-дигідроазоло[1,5- ]піримідинів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Ал-Огаілі 

Муатаз Джавад Кадхім ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського, [Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Одеса, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2016-0441 А] УДК 547.853 

2761. Барус М. М. Естери 4-формілпіразол-3-карбонових кислот у синтезі 

нових функціональних та конденсованих похідних піразолу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Барус 

Маріанна Маринівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Вищ. держ. навч. закл. 

України "Буковин. держ. мед. ун-т" М-ва охорони здоров'я України]. — Львів, 2016. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2016-0322 А] 

 УДК 547.77-3 

2762. Бражко О. О. Біологічна активність похідних 2-метил(феніл)заміщених 

(хінолін-4-ілтіо)карбонових кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Бражко Олена Олександрівна ; НАН 

України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії, [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Київ, 

2016. — 20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2016-

1091 А] УДК 547.831:547.29 

2763. Давидова Ю. А. Полі- і перфлюороалкоксильні похідні карбонільних 

сполук в синтезі нітрогеновмісних гетероциклів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Давидова Юлія Ана-

толіївна ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — Київ, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-0726 А] УДК 547.7 

2764. Зварич В. І. Синтез, хімічні та біологічні властивості нових функціо-

налізованих похідних 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Зварич Віктор 

Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2016-0376 А] УДК 547-304.2 

2765. Коцеруба В. А. Рідиннофазне окиснення дибензилового етеру і цикло-

гексену у присутності поліядерних карбоксилатів 3d металів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Коцеруба 

Варвара Анатоліївна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. — Одеса, 

2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0074 А]

 УДК 547.426.2:547.313]:542.943 

2766. Курпіль Б. Б. N-алкілгідразони аліфатичних кетонів в синтезі 1,3,4-три-

заміщених піразолів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.03 "Органіч. хімія" / Курпіль Богдан Богданович ; НАН України, Ін-т органіч. 

хімії. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 

100 пр. — [2016-0866 А] УДК 547.556.9:547.77 

2767. Монька Н. Я. Синтез та властивості алкілових, карбо- та гетероцикліч-

них естерів тіосульфокислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Монька Наталія Ярославівна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—20 (33 назви). — 

100 пр. — [2016-0107 А] УДК 547.543-3 
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2768. Сабєров В. Ш. Синтез карбенових комплексів перехідних металів 

азольного ряду та їх каталітичні властивості в реакціях відновлення органічних 

сполук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 

"Органіч. хімія" / Сабєров Вагіз Шамільйович ; НАН України, Ін-т органіч. хімії, [Ін-т 

фіз.-органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України]. — Київ, 2016. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0137 А] 

 УДК 547.15:547.7:544.47 

2769. Саватєєв О. С. Р,Р- та P,N-бідентатні фосфінові ліганди для метало-

комплексного каталізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Саватєєв Олександр Сергійович ; НАН України, Ін-т 

органіч. хімії. — Київ, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 

100 пр. — [2016-0138 А] УДК 547.74:547.16:544.47 

2770. Ткаченко В. В. Багатокомпонентні реакції гетероциклізації 5-аміно-3-ме-

тилізоксазолу з карбонільними сполуками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Ткаченко Володимир Воло-

димирович ; НАН України, Ін-т органіч. хімії, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. 

— Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2016-0155 А] УДК 547.448:544.47 
2771. Харченко С. Г. Фосфоровмісні тіакалікс[4]арени : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Харченко 

Сергій Григорович ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., 

табл., схеми. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2016-0175 А] 
 УДК 547.562:547.281.1 

2772. Яцюк В. М. Дедіазоніювання ароматичних бісдіазонієвих солей в умовах 

реакцій Зандмейєра та аніонарилювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Яцюк Віталій Миколайович ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — 
Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2016-

1560 А] УДК 547.556 

55 Геологія. Науки про Землю 

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія.  

Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

На ступінь доктора 

2773. Покалюк В. В. Вулканізм і седиментогенез ранньодокембрійських етапів 

розвитку Криворізько-Кременчуцької структурно-формаційної зони Українського 

щита : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.01 "Заг. 
та регіон. геологія" / Покалюк Володимир Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2016. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (48 назв). — 120 пр. — 

[2016-1024 А] УДК 551.71(477.63) 

На ступінь кандидата 

2774. Авдєєнко Ю. Л. Палеогеографічні умови карстових районів Криму та 

Придністров'я у пізньому плейстоцені та голоцені : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.04 "Геоморфологія та палеогеографія" / 

Авдєєнко Юлія Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 

23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1081 А] 

 УДК 551.435.8(477.7)"624/627" 
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2775. Леонідова І. В. Географо-генетичні особливості ґрунтотворення на 
острові Зміїний : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 
11.00.05 "Біогеографія та географія ґрунтів" / Леонідова Ірина Вікторівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Львів, 2016. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-1153 А] 

 УДК 551.422:631.48](477.74)(262.5)(210.7) 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

На ступінь кандидата 

2776. Дрозд Т. І. Конкреційні силіцити Волино-Поділля та їх гемолого-
економічна оцінка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 
04.00.19 "Екон. геологія" / Дрозд Тетяна Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Київ, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2016-0959 А] УДК 553.57.04(477) 

2777. Никанорова Ю. Є. Геологічні умови формування та речовинні особ-
ливості ореолів фенітизації : (на прикладі лінійн. Чернігів. карбонатит. масиву Укр. 
щита та його аналогів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 
[спец.] 04.00.01 "Заг. та регіон. геологія" / Никанорова Юлія Євгеніївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(14 назв). — 100 пр. — [2016-1014 А] УДК 553.55(477) 

2778. Острянська І. Ю. Геолого-економічна та гемологічна оцінка проявів 
карбонатних оніксів Волино-Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геол. наук : [спец.] 04.00.19 "Екон. геологія" / Острянська Інна Юріївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-1019 А] УДК 553.55(477) 

556 Гідросфера. Вода загалом. Гідрологія 

На ступінь кандидата 

2779. Суходольська І. Л. Закономірності формування та трансформація 
сполук нітрогену у воді малих річок Рівненщини : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Суходольська Ірина Лео-
нідівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Во-
лодимира Гнатюка]. — Чернівці, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 
(22 назви). — 100 пр. — [2016-1215 А] УДК 556.5:543.632.567](477.81) 

57 Бioлогiчні науки загалом 

На ступінь кандидата 

2780. Юрчук Т. О. Вплив факторів кріоконсервування на морфофункціональні 
властивості клітин кори надниркових залоз щурів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Юрчук Таїсія Олександрів-
на ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. — Харків, 2016. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-0238 А] 

 УДК 57.086.13:591.445:599.323.452 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь кандидата 

2781. Губанова Н. Л. Динаміка, різноманіття, стійкість угруповань амфібій та 
їх функціональна роль в лісових біогеоценозах долини р. Самари : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Губанова Надія 
Леонідівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2016. 
— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2016-0203 А] 

 УДК 574.5:597.6/.9 
2782. Задорожна Г. М. Особливості розвитку фітопланктону верхньої частини 

Канівського водосховища в лотичних і лентичних умовах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Задорожна Ганна 
Михайлівна ; НАН України, Ін-т гідробіології. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2016-0046 А] 

 УДК 574.583(285.33:477.41) 
2783. Козак О. М. Природні біотопи басейну р. Латориця: класифікація, 

порівняльний аналіз та оцінка змін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Козак Олена Міланівна ; М-во екології та 
природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., [Нац. ун-т 
"Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2016-0332 А] УДК 574.5(282.247) 

2784. Яворський В. Ю. Макрозообентос незарегульованої рівнинної річкової 
системи : (на прикладі басейну Десни) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Яворський Владислав Юрійович ; 
НАН України, Ін-т гідробіології. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2016-0199 А] УДК 574.5(282.247.324.05) 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь доктора 

2785. Сахно Л. О. Отримання рослин ріпаку (Brassica napus L.) з гетероло-
гічними генами різного походження та аналіз їх толерантності до абіотичних 
стресів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.20 
"Біотехнологія" / Сахно Людмила Олександрівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т 
харч. біотехнології та геноміки НАН України", [Ін-т клітин. біології та генет. 
інженерії]. — Київ, 2016. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (48 назв). — 
100 пр. — [2016-0429 А] УДК 575.1:633.854.79 

На ступінь кандидата 

2786. Гонтар Ю. В. Цитогенетичні характеристики різних онтогенетичних 
етапів людини в рамках ДРТ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Гонтар Юлія Вікторівна ; Держ. установа "Нац. 
наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. наук України", [Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 
(24 назви). — 100 пр. — [2016-0459 А] УДК 575.16:612.6.05 

577 Maтеріальні основи життя. Біологічна хімія (біохімія). 

Молекулярна біологія. Біологічна фізика (біофізика) 

На ступінь доктора 

2787. Акопова О. В. Роль мітохондріальної пори в регуляції трансмембран-
ного обміну Са

2+
, енергозалежних і вільнорадикальних процесів в мітохондріях : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 
Акопова Ольга Валеріївна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна, [Ін-т 
фізіології ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 2016. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35. 
— 100 пр. — [2016-0001 А] УДК 577.352:576.311.347]:577.127 
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2788. Максимюк Г. В. Біохімічні особливості впливу трансмембранних змін 

гомеостазу іонів на життєздатність сперматозоїдів за умов кріопротекції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 

Максимюк Ганна Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин, 

[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — Львів, 2016. — 36 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (44 назви). — 100 пр. — [2016-0602 А] 

 УДК 577.12:612.616.2]:615.832.9 

На ступінь кандидата 

2789. Бішко О. І. Вільнорадикальні процеси за введення щурам гістаміну та 

гіпохлориту натрію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Бішко Ольга Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — 

[2016-0808 А] УДК 577.334:615.218 

2790. Боднар Ю. В. Активність окисних процесів та утворення гормонів 

клітинами гранульози яєчників корів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Боднар Юлія Володимирівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т біології тварин. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-0644 А] УДК 577.175.6:636.2 

2791. Василик Ю. В. Перебіг вільнорадикальних процесів за сольового стресу 

та захисна дія нітропрусиду натрію у проростках кукурудзи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Василик Юлія 

Володимирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. 

ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Чернівці, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2016-1323 А] УДК 577.152.1:633.15 

2792. Вус К. О. Флуоресцентне детектування амілоїдних фібрил : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Вус 

Катерина Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2016-1103 А] 

 УДК 577.35 

2793. Гопаненко О. О. Пероксидні процеси та ліпідний склад плазми крові, 

печінки й скелетних м'язів кролів за гострого L-аргінін-індукованого панкреатиту та 

його корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.04 "Біохімія" / Гопаненко Ольга Орестівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 

[Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону НААН]. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-0460 А] 

 УДК 577.115.3:636.92.09:616.37-002 

2794. Гузик М. М. Полі-ADP-рибозилювання ядерних протеїнів за цукрового 

діабету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 

"Біохімія" / Гузик Михайло Михайлович ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Пал-

ладіна. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(16 назв). — 100 пр. — [2016-0691 А] 

 УДК 577.15:577.164.1:616.379-008.64-092.9 

2795. Гулковський Р. В. Генні мутації у дітей з інтелектуальною недостат-

ністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.22 

"Молекуляр. генетика" / Гулковський Роман Владиславович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка, НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. — Київ, 2016. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1120 А] 

 УДК 577.21:575.224.2 
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2796. Данченко Н. М. Вплив таурину і гліцину на жовчнокислотний та ліпід-

ний склад жовчі щурів за умов цукрового діабету : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Данченко Ніна Миколаївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [НДІ фізіології ім. акад. Петра Богача]. — Київ, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1123 А]

 УДК 577.115.044:[599.323.45:616.379-008.64 

2797. Коломієць О. В. Трансмембранний обмін Ca
2+

 в мітохондріях міометрія 

за дії оксиду азоту та калікс[4]аренів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Коломієць Оксана Валеріївна ; НАН України, 

Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-0067 А] УДК 577.352.4 

2798. Кубайчук К. І. ERN1-залежна регуляція експресії генів, що контролюють 

ангіогенез, у клітинах гліоми лінії U87 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Кубайчук Катерина Ігорівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України]. — Київ, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-0865 А]

 УДК 577.1:575.113 

2799. Мазур Ю. Ю. Калікс[4]арен С-90 як селективний інгібітор Mg
2+

, АТР-

залежної кальцієвої помпи плазматичної мембрани клітин міометрія : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Мазур Юлія 

Юріївна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2016. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2016-0870 А]

 УДК 577.152 

2800. Мордерер Д. Є. Ідентифікація СА
2+

-залежного фосфорилювання скафолд-

ного білка ITSN1 та його взаємодії з цитоскелетним білком STOP у нейронах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Мо-

лекуляр. біологія" / Мордерер Дмитро Євгенович ; НАН України, Ін-т молекуляр. 

біології і генетики. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (13 назв). 

— 100 пр. — [2016-0705 А] УДК 577.29 

2801. Ровенко Б. М. Особливості обміну вуглеводів у Drosophila melanogaster 

при їх обмеженні та надлишку в живильному середовищі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Ровенко Богдана 

Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника"]. — Чернівці, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2016-1388 А] УДК 577.124 

2802. Семенова О. О. Дегідрогеназна активність у тканинах мідій Mytilus 

galloprovinciales за впливу іонів міді, свинцю і кадмію водного середовища : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 

Семенова Ольга Олександрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Чернівці, 2016. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (14 назв). — 120 пр. — [2016-1304 А] УДК 577.12:594.124 

2803. Сташкевич М. А. Біохімічні особливості дії 5-фторурацилу при різних 

способах введення пацієнтам з аденокарциномою шлунку : автореф. дис. на здобуття 

вченого ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Сташкевич 

Марина Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. 

ун-т", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Рубіжне (Луган. обл.), 2016. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). — 100 пр. — [2016-1212 А] 

 УДК 577.1:615.277.3]:616.33-006.6 
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2804. Степаненко О. А. Вплив терапевтичних хіміопрепаратів і стабільної 

трансфекції гена CHI3L1 на геном та фенотип пухлинних клітин : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / 

Степаненко Олексій Анатолійович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і 

генетики. — Київ, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — 

[2016-1213 А] УДК 577.2:615.277.3 

2805. Танін В. О. Нові підходи до in silico дослідження інгібіторів протеїн-

тирозинфосфатази 1В : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Танін Володимир Олександрович ; НАН 

України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1269 А] УДК 577.15 

2806. Хомич Н. П. Стан клітинного метаболізму у тварин за дії хрому (VI) і 

застосування вітаміну Е та селену : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Хомич Наталія Петрівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т біології тварин, [Львів. нац. аграр. ун-т]. — Львів, 2016. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-0719 А] 

 УДК 577.12:546.76 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 

2807. Борко Ю. П. Мікробна трансформація сполук вуглецю в чорноземі 

типовому при вирощуванні буряка цукрового : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Борко Юлія Петрівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т с.-г. мікробіології та агропром. вир-ва, [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України]. — Чернігів, 2016. — 26 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—23 (22 назви). — 100 пр. — [2016-0013 А] 

 УДК 579.64:[631.417.1:631.445.4]]:633.63 

2808. Крижанівський А. Б. Взаємовплив біоінсектицидів на основі Bacillus 

thuringiensis та компонентів біоценозу яблуневого саду : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Крижанівський Андрій 

Богданович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористу-

вання. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2016-0992 А] УДК 579.26:632.937:634.1 

2809. Притула І. Р. Закономірності утворення молекулярного водню споро-

твірними бактеріями за зброджування харчових відходів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Притула Іван 

Романович ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — 

Київ, 2016. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (21 назва). — 100 пр. — [2016-0620 А]

 УДК 579.67:546.11]:[606:628.477 

2810. Суслова О. С. Стійкість мікроорганізмів карстових порожнин за дії 

екстремальних факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Суслова Ольга Сергіївна ; НАН України, Ін-т 

мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — Київ, 2016. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2016-0633 А] 

 УДК 579.26:551.442 

2811. Тимків М. З. Біологічні властивості E.coli, виділених від хворих з неін-

фекційними захворюваннями товстої кишки : автореф. [дис.] на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Тимків Марія Зенонівна ; 
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М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Вінниця, 2016. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — 100 пр. — [2016-0352 А] 

 УДК 579.85:[616.9:616.345 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 

2812. Леонтьєв Д. В. Міксоміцети родини Reticulariaceae: молекулярна філо-

генія, морфологія і систематика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. 

наук : [спец.] 03.00.21 "Мікологія" / Леонтьєв Дмитро Вікторович ; НАН України, Ін-т 

ботаніки ім. М. Г. Холодного [та ін.]. — Київ, 2016. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—

40 (55 назв). — 100 пр. — [2016-0599 А] УДК 582.28:[581.41:575.86 

На ступінь кандидата 

2813. Андрух Н. А. Рід Heuchera L. в Правобережному Лісостепу України: 

біологічні особливості та інтродукція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Андрух Наталія Анатоліївна ; НАН України, 

Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — Київ, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2016-0002 А] УДК 582.711.11:581.5](477.4) 

2814. Багацька Т. С. Флора прибережно-водного екотону рекреаційних зон 

міста Києва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.05 "Ботаніка" / Багацька Тетяна Сергіївна ; НАН України, Нац. ботан. сад 

ім. М. М. Гришка. — Київ, 2016. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (21 назва). 

— 100 пр. — [2016-0762 А] УДК 581.9:502.211:582](477-25) 

2815. Даценко А. А. Фізіологічне обґрунтування застосування біологічних 

препаратів у технології вирощування гречки в Правобережному Лісостепу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія 

рослин" / Даценко Анна Андріївна ; Уман. нац. ун-т садівництва. — Умань (Черкас. 

обл.), 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2016-0954 А] УДК 581.1:[633.12:631.811](477) 

2816. Казарінова Г. О. Синтаксономія, антропогенна динаміка та охорона 

вищої водної рослинності долини р. Сіверський Донець : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Казарінова Ганна 

Олегівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. — Київ, 2016. — 24 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0586 А] 

 УДК 581.961:581.526.32](282.247.364) 

2817. Олійник М. П. Вторинна сукцесія рослинного покриву перелогів Пів-

денно-Західного Опілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Олійник Мар'ян Петрович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т агроекології і природокористування, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

80 пр. — [2016-1174 А] УДК 581.524.3(477-14) 

2818. Смірнов О. Є. Алюморезистентність рослин роду гречки (Fagopyrum 

Mill.) за підвищеної кислотності субстрату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Смірнов Олександр 

Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 110 пр. — [2016-0628 А] 

 УДК 581.1.044:546.62]:582.665.11.016.6 
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2819. Шевцова Т. В. Біологічна активність пилку берези бородавчастої (Betula 

verrucosa Ehrh.) в залежності від місця зростання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Шевцова Тетяна Воло-

димирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін.]. — Чернівці, 2016. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — [2016-1557 А] 

 УДК 581.135.4.04:582.632.1 

59 Зоологія 

На ступінь кандидата 

2820. Грабовська С. Л. Видовий склад і екологічні особливості хижих кліщів-

фітосеїд (Parasitiformes, Phytoseiidae) в рослинних асоціаціях урбоекосистем : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / 

Грабовська Світлана Леонідівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. 

— Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2016-

0162 А] УДК 595.42:712.253-049.65(477) 

2821. Заіченко Н. В. Симбіотичні угруповання риб-вселенців в різнотипних 

водоймах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.10 

"Іхтіологія" / Заіченко Наталія Вікторівна ; НАН України, Ін-т гідробіології. — Київ, 

2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (24 назви). — 100 пр. — [2016-

0047 А] УДК 591.557.6:597.2/.5 

2822. Кадлубовська Н. С. Слизняки роду Arion (Gastropoda, Pulmonata, 

Arionidae) у фауні України: видовий склад, каріологічні та морфологічні особ-

ливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 

"Зоологія" / Кадлубовська Наталія Станіславівна ; НАН України, Ін-т зоології  

ім. І. І. Шмальгаузена, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2016. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1135 А] 

 УДК 594.38(477) 

2823. Остапів Р. Д. Вплив таурину на енергетичні процеси у клітинах тварин : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія 

людини і тварин" / Остапів Роман Дмитрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-

0516 А] УДК 591.1.044:547.436 

2824. Пухтаєвич П. П. Каріотипова мінливість і структура диплоїдно-полі-

плоїдних гібридних комплексів риб родів Carassius Nilsson, 1832 та Cobitis Linnaeus, 

1758 Правобережного Українського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Пухтаєвич Петро Петрович ; 

Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини 

НАМН України", [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 50 пр. — [2016-0345 А] 

 УДК 597.55:591.15](477.4) 

2825. Світін Р. С. Нематоди роду Oswaldocruzia Travassos, 1917 Західної Па-

леарктики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 

"Зоологія" / Світін Роман Сергійович ; Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, НАН 

України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2016-0624 А] УДК 595.132 

2826. Синявська І. О. Групова мінливість і різноманіття особин за морфо-

логічними ознаками у популяціях полівок роду Microtus півдня України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / 
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Синявська Ірина Олександрівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. 

— Київ, 2016. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2016-1206 А] 
 УДК 591.15:599.323.43](477.7) 

2827. Тайкова С. Ю. Сорокопуди (Aves: Laniidae, Lanius) фауни України : 

(систематика, мінливість, поширення) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Тайкова Світлана Юріївна ; НАН України, 
Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Нац. наук.-природн. музей]. — Київ, 2016. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2016-0671 А] 

 УДК 598.292.2:591.1](477) 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь доктора 

2828. Матвєєва Н. А. Створення рослин-продуцентів біологічно активних 
сполук шляхом Agrobacterium-опосередкованої трансформації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Матвєєва 

Надія Анатоліївна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та 

геноміки НАН України", [Ін-т клітин. біології та генет. інженерії]. — Київ, 2016. — 
43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (51 назва). — 110 пр. — [2016-0743 А] 

 УДК 575.27:581.1]:602.64 

На ступінь кандидата 

2829. Аветисян Ю. Ф. Біотехнологічні аспекти діагностики і патогенезу збуд-

ників бактеріальних хвороб томата (Lycopersicon esculentum Mill.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Аветисян 

Юлія Федорівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 
2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2016-1082 А] УДК 606:632:635.64 

2830. Бурлака О. М. Розробка технології генетичної трансформації рослин за 

допомогою вуглецевих нанотрубок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Бурлака Ольга Миколаївна ; НАН 

України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". — 

Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (28 назв). — 120 пр. — [2016-

1322 А] УДК 606:575.113.1 

2831. Секан А. С. Використання сайт-специфічної рекомбіназної системи 
Cre/loxP для одноетапного отримання трансформантів Arabidopsis thaliana, вільних 

від маркерних послідовностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Секан Альона Сергіївна ; НАН України, 

Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". — Київ, 2016. 
— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (9 назв). — 100 пр. — [2016-1353 А] 

 УДК 606:577.218:577.29 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь кандидата 

2832. Дісковський І. С. Морфологічні особливості шкіри та процесів репарації 

під впливом опіоїду в експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Дісковський Іван Сергійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2016-1462 А] 

 УДК 611.77-018.7:615.212.7 

2833. Маслова І. М. Вікова морфофункціональна характеристика великих 

слинних залоз щурів в постнатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробної 

антигенної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.01 "Нормал. анатомія" / Маслова Ірина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0872 А] 

 УДК 611.316.068:616-097.1-092.9 

2834. Підвальна У. Є. Структурні зміни судинної оболонки очного яблука під 

впливом опіоїду : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Підвальна Уляна Євгенівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2016-1516 А] 

 УДК 611.842:615.212.7 

2835. Солодка М. М. Краніометричні і топографічні особливості верхньої 

щелепи та однойменної артерії у людини зрілого віку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Солодка Марія 

Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Луган. 

держ. мед. ун-т" (м. Рубіжне, Луган. обл.)]. — Харків, 2016. — 18 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2016-0391 А] 

 УДК 611.716+611.13]-053.85 

2836. Федоров Д. Ю. Індивідуальна анатомічна мінливість артеріовенозних 

взаємовідношень твердої оболонки головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Федоров Денис 

Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Луган. держ. 

мед. ун-т" МОЗ України (м. Рубіжне, Луган. обл.)]. — Харків, 2016. — 24 с. — 

Бібліогр.: с. 21—22 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1053 А] 

 УДК 611.819:611.13/.14]:612.6.05 

2837. Цуканов Д. В. Морфофункціональна характеристика великих слинних 

залоз щурів в нормі та після введення платифіліну і прозерину : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, 

ембріологія" / Цуканов Дмитро Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. 

стоматол. акад."]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2016-0311 А] УДК 611.316.018:615.217 

2838. Шевченко К. М. Вплив пренатальної гіпоксії на ембріональне форму-

вання гістоархітектури та ультраструктури передсердного міокарда щурів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, 

цитологія, ембріологія" / Шевченко Катерина Миколаївна ; Держ. закл. "Дніпро-

петров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України". — Дніпропетровськ, 2016. — 

20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-1072 А]

 УДК 611.11.018.013 
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612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 

2839. Дроздовська С. Б. Фізіологічні та молекулярно-генетичні фактори 

фізичної працездатності у спорті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. 

наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Дроздовська Світлана 

Богданівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця, [Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України]. — Київ, 2016. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—42. 

— 100 пр. — [2016-1414 А] УДК 612.766.1:796.012 

2840. Ісаєва О. В. Вплив епілептиформної активності на функціонування 

головного мозку щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 

[спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Ісаєва Олена Валентинівна ; НАН 

України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2016. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—38 (36 назв). — 120 пр. — [2016-0055 А] 

 УДК 612.825.3.04:576.54 

2841. Кресюн Н. В. Патогенетичне обґрунтування методів активації структур 

головного мозку в комплексному лікуванні діабетичної ретинопатії : (експерим.-

клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.03.04 "Патол. фізіологія" / Кресюн Наталія Валентинівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Запоріжжя, 2016. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (53 назви). — 100 пр. — [2016-0740 А] 

 УДК 617.735-002:616.379-008.64]-08:612.82-043.84 

2842. Фоменко І. С. Системи нітрогену оксиду та гідрогену сульфіду у меха-

нізмах ушкодження слизової шлунка та товстої кишки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Фоменко Ірина Сте-

панівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького МОЗ України]. — Київ, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 

(46 назв). — 100 пр. — [2016-0353 А] УДК 612.32/.33.014.46 

На ступінь кандидата 

2843. Гайдаш О. І. Вплив ліпополісахаридів бактерій роду Shigella на функціо-

нальну активність, метаболізм та апоптоз нейтрофілів і моноцитів крові людини 

in vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / Гайдаш Олена Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 

закл "Луган. держ. мед. ун-т". — Рубіжне (Луган. обл.), 2016. — 16 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 12—14 (12 назв). — 100 пр. — [2016-0406 А] 

 УДК 612.112.015.3.062:579.844.1 

2844. Гренюх В. П. Особливості біоенергетичних процесів у мітохондріях 

клітин лімфоми Немет-Келнера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Гренюх Володимир Петрович ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1119 А] УДК 612.014.3:576.311.347 

2845. Литвиненко К. М. Постуральний баланс: варіанти норми та механізми 

компенсації функціональних порушень у хворих на поперековий остеохондроз : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травма-

тологія та ортопедія" / Литвиненко Костянтин Миколайович ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка 

Нац. акад. мед. наук України". — Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 13—16 (16 назв). — 110 пр. — [2016-0090 А] УДК 612.76:616.711-006.33 
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2846. Лонський К. Л. Морфологічна структура єдиної нирки при гідронефрозі 
та його корекції : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Лонський Костянтин 
Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 
[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Київ, 2016. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-0600 А] 

 УДК 612.465:616.613-007.63-08 
2847. Мацюк О. І. Функціональна адаптація організму та імунного бар'єру 

кишечника поросят у стресорні періоди онтогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Мацюк 
Оксана Ігорівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. 
— Львів, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 130 пр. — [2016-
1259 А] УДК 612.017:636.4.083"464" 

2848. Мерлавський В. М. Ca
2+

-регуляція дихання гепатоцитів за різних 
функціональних станів організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Мерлавський Володимир 
Михайлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-1008 А] 

 УДК 612.35.014:57.017.7 
2849. Посоленик Л. Я. Вікові особливості ремоделювання структур під-

нижньощелепної залози при пострезекційній легеневій гіпертензії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 
Посоленик Лариса Ярославівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ 
"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 
2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2016-1386 А] 

 УДК 612.67.014:616.24-008-089.87 
2850. Якушева Ю. І. Особливості показників центральної гемодинаміки в 

залежності від параметрів будови тіла волейболісток різного амплуа : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 
Якушева Юлія Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. 
держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова]. — Тернопіль, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2016-1317 А] УДК 612.13:796.325 

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

На ступінь кандидата 

2851. Михайленко В. Л. Гігієнічна оцінка впливу екологічних факторів 
довкілля на здоров'я дітей сільської місцевості півдня України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / 
Михайленко Володимир Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 
мед. ун-т, [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Харків, 2016. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2016-1505 А] 

 УДК 613.95(477.7-22) 
2852. Світличний В. Ю. Психогігієна професійно-технічного навчання під-

літків із зниженим рівнем соціальної адаптації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Світличний 
В'ячеслав Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — 
Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2016-
1528 А] УДК 613.86:377.091.212 
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614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання  

нещасним випадкам 

На ступінь кандидата 

2853. Ковальчик В. М. Обґрунтування параметрів гасіння пожеж інертними 

газами в кабельних тунелях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Ковальчик Василь Михайлович ; Держ. 

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

— Львів, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. 

— [2016-0983 А] УДК 614.844.4 

2854. Кривенко Є. М. Медико-соціальне обґрунтування моделі управлінської 

діяльності охорони здоров'я регіонального рівня на основі її інформатизації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. 

медицина" / Кривенко Євгеній Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України"]. — Харків, 

2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (32 назви). — 100 пр. — [2016-

1146 А] УДК 614.2:353.84]:004 

2855. Куцак А. В. Радіаційно-гігієнічна оцінка доз опромінення населення 

Запорізької області та обґрунтування шляхів зменшення радіаційних ризиків для 

здоров'я населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Куцак Алла Валеріївна ; Держ. установа "Ін-т 

громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України", [Запоріз. держ. 

мед. ун-т]. — Київ, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 120 пр. — [2016-

1493 А] УДК 614.876(477.64) 

2856. Пазен О. Ю. Математичне моделювання процесів теплопереносу в ба-

гатошарових плоских конструкціях за умов пожежі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Пазен Олег Юрійович ; 

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

ності. — Львів, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2016-0887 А] УДК 614.841.1:519.876.5 

2857. Синенко О. А. Обґрунтування медико-організаційної моделі охорони та 

підтримки грудного вигодовування в закладах первинної допомоги сільської місце-

вості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. 

медицина" / Синенко Олена Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — 

Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2016-

1530 А] УДК 614.2:613.953.11](1-22) 

2858. Черненко Л. М. Наукове обґрунтування медико-екологічних заходів 

щодо вдосконалення управління якістю атмосферного повітря : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / 

Черненко Людмила Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Мар-

зєєва Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2016. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2016-1551 А] УДК 614.71 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

На ступінь доктора 

2859. Клименко Л. Ю. Комплексний підхід до розробки та валідації методик 

кількісного визначення аналітів у біологічних рідинах в хіміко-токсикологічному 
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аналізі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 

15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Клименко Ліна Юріївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. — 44, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 37—42 (48 назв). — 100 пр. — [2016-0062 А]

 УДК 615.074 

На ступінь кандидата 

2860. Кононевич Ю. М. Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні 

властивості похідних циклопента[d]піримідин-2,4(3H,5H)-діону : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та 

фармакогнозія" / Кононевич Юрій Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, 

Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДУ "Ін-т фармакології та токсикології 

НАМН України"]. — Львів, 2016. — 24 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 18—21 

(27 назв). — 100 пр. — [2016-1140 А] УДК 615.01:547.853 

2861. Криськів Л. С. Реакції пергідролізу та їх застосування у фармацев-

тичному аналізі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : 

[спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Криськів Любомир Степа-

нович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2016-0994 А] 

 УДК 615.074:54.056 

2862. Сулейман М. М. Синтез, фізико-хімічні, фармакологічні властивості  

3-оксамоїл(сукциноїл)заміщених орто-хлорбензойної, N-фенілантранілових кислот 

та їх похідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : 

[спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Сулейман Маргарита 

Мохеддінівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 

2016. — 24 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 19—21 (23 назви). — 100 пр. — 

[2016-0434 А] УДК 615.012:547.58 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські  

засоби. Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

2863. Бабінцева Л. Ю. Теоретико-методологічне обґрунтування інформацій-

ного моніторингу фармацевтичного ринку в системі охорони здоров'я : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. та біол. 

інформатика і кібернетика" / Бабінцева Лариса Юріївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2016. — 

54 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 40—50 (77 назв). — 100 пр. — [2016-1403 А] 

 УДК 615.1.07 

2864. Корнієнко В. І. Пошук та розробка засобу для фармакологічної корекції 

нефро- та кардіопатії серед N-С8-заміщених і конденсованих похідних ксантину : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фарма-

кологія" / Корнієнко Валентина Іванівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України", [Харків. держ. зоовет. 

акад.]. — Київ, 2016. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (62 назви). — 100 пр. 

— [2016-1141 А] УДК 615.22+615.25]:547.857 

2865. Рухмакова О. А. Теоретичне обґрунтування та розробка дитячих 

лікарських препаратів з екстрактами солодкового кореня : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. 
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фармацевт. справи та суд. фармація" / Рухмакова Ольга Анатоліївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. — 40, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (46 назв). — 100 пр. — [2016-1034 А] 
 УДК 615.322-053.2:582.736 

На ступінь кандидата 

2866. Вєтрова К. В. Експериментальне обґрунтування доцільності корекції 
токсичних ефектів протипухлинних препаратів похідними глюкозаміну та їх 
комбінацією з кверцетином : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фарма-
цевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Вєтрова Катерина Вікторівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2015. — 22 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — 100 пр. — [2016-0815 А] УДК 615.277.3.03 

2867. Дуллах А. Розробка складу та технології м'якого лікарського засобу 
комплексної дії для лікування грибкових уражень шкіри : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. 
фармацевт. справи та суд. фармація" / Дуллах Арам ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). — 100 пр. — [2016-0731 А] 

 УДК 615.454.01:616.5-002.828-085 
2868. Жук О. В. Розробка складу та технології дитячого піномийного засобу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 
"Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Жук Олена Вікторівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0965 А] 

 УДК 615.262:687.552.2-053.2 
2869. Івко Т. І. Оптимізація лікарського забезпечення хворих на цукровий 

діабет 2 типу на основі маркетингових і фармакоекономічних досліджень : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія 
ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Івко Тетяна Іванівна ; 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, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—21. — 120 пр. — [2016-0528 А] УДК 615.262:616.379-008.64 

2870. Кадамов І. М. Цілеспрямований синтез речовин противиразкової дії в 
ряду 5-заміщених похідних 3-меркапто-4-арил (бензил-, аліл-)-1,2,4-тріазолу (4H) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 
"Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Кадамов Ідібег Мансурович ; М-во охорони 
здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Нац. фармацевт. ун-т]. 
— Львів, 2016. — 22 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — 100 пр. 
— [2016-1134 А] УДК 615.243.014.2:547.7 

2871. Кран О. С. Розробка складу та технології гелю для лікування ран у 
другій фазі ранового процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. 
фармація" / Кран Олександра Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). 
— 100 пр. — [2016-0773 А] УДК 615.262.5.012:615.454.1:616-001.4 

2872. Лебедин А. М. Хіміко-токсикологічне дослідження хлоропіраміну гідро-
хлориду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 
15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Лебедин Алла Миколаївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. — 23 с. : іл., табл., 
схема. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2016-0414 А] 

 УДК 615.218.011:54.06 
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2873. Могилюк В. В. Науково-практичне обґрунтування складу та технології 

матричних таблеток з пролонгованим вивільненням на прикладі триметазидину 

дигідрохлориду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : 

[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / 

Могилюк Валентин Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2016-0746 А] 

 УДК 615.453.6.01-022.312-024.22 

2874. Новицька Ю. Є. Науково-практичні підходи до управління товарними 

запасами фармацевтичних компаній в умовах менеджменту якості : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, 

орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Новицька Юлія Євгеніївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (22 назви). — 100 пр. — [2016-1015 А] 

 УДК 615.12:005.6 

2875. Остапець М. О. Експериментальне дослідження фармакологічної актив-

ності сухого екстракту з трави герані болотної : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Остапець Марина Олек-

сандрівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Нац. фармацевт. 

ун-т]. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. 

— [2016-0884 А] УДК 615.322:582.75:615.273 

2876. Паламар А. О. Синтез і біологічна активність 4-тіозаміщених 5-формі-

лімідазолів та їх похідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. 

наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Паламар Аліна 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Вищ. 

держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Запоріжжя, 2016. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (25 назв). — 100 пр. — [2016-1300 А] 

 УДК 615.27/.28.07 

2877. Пастухова О. А. Обґрунтування методичних підходів до удосконалення 

надання фармацевтичної допомоги геріатричним хворим на глаукому : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, 

орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Пастухова Олександра Андріївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. — 28 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 20—23 (25 назв). — 100 пр. — [2016-0781 А] 

 УДК 615.2.012:617.7-007.681 

2878. Поліщук Є. М. Експериментальне обґрунтування доцільності засто-

сування нової координаційної сполуки цереброгерм для лікування травматичного 

пошкодження головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Поліщук Євген Миколайович ; М-во охорони 

здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Одеса, 2016. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-1026 А] 

 УДК 615.21.03:616.831-001-085 

2879. Пуль-Лузан В. В. Розробка складу та технології препарату місцевої дії 

для лікування верхніх дихальних шляхів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та 

суд. фармація" / Пуль-Лузан Вікторія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(16 назв). — 100 пр. — [2016-0128 А] УДК 615.454.1.014.2:616.22-002 
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2880. Самойлова В. А. Вивчення біологічно активних речовин аронії чорно-

плідної та розробка субстанцій на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / 

Самойлова Вікторія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. 

ун-т. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. 

— [2016-1036 А] УДК 615.322.076:582.711.714 

2881. Таран І. В. Модуляція гастротоксичності диклофенаку натрію за умов 

різного рівня насиченості організму гідроген сульфідом : (експерим. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фарма-

кологія" / Таран Ілля Васильович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

фармакології та токсикології НАМН України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова МОЗ України]. — Київ, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-1308 А] 

 УДК 615.212.065:616.33-002 

2882. Тимченко О. В. Фармакологічне обґрунтування доцільності створення 

нових препаратів налоксону та кеторолаку у формі назальних спреїв : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / 

Тимченко Ольга Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. 

ун-т, [ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції"]. — Харків, 2015. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2016-0916 А] 

 УДК 615.279:615.276]:615.451.3 

2883. Халавка М. В. Розробка мазі з екстрактом солодки для лікування 

ранового процесу та інфекційно-алергічних захворювань шкіри : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, 

орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Халавка Марина Василівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0174 А] 

 УДК 615.454.1.014.2:615.322:582.736.3 

2884. Халімова О. І. Анальгетичні властивості похідних 3-заміщених 1,2-ди-

гідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-онів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Халімова Олена Ігорівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН 

України]. — Одеса, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2016-1432 А] УДК 615.212.015 

2885. Ходаківська В. П. Соціально-економічні підходи до оптимізації фарма-

цевтичного забезпечення хворих на виразкову хворобу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. 

фармацевт. справи та суд. фармація" / Ходаківська Вікторія Павлівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. — 26 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 21—23 (19 назв). — 100 пр. — [2016-1058 А] 

 УДК 615.243:364.69]:616-002.44 

2886. Ющишена О. В. Фармакогностичне вивчення надземної частини вітексу 

священного (Vitex agnus-castus L.) та вітексу коноплевидного (V. cannabifolia Sieb.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 

"Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Ющишена Ольга Василівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, [Держ. установа "Ін-т фармакології та 

токсикології НАМН України"]. — Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — [2016-0198 А] УДК 615.322.011:582.943 
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615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. 

Радіотерапія. Інші немедикаментозні терапевтичні засоби 

На ступінь кандидата 

2887. Васько Л. М. Комплексний променевий моніторинг хіміопроменевої 

терапії місцевопоширеного раку прямої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / 

Васько Лариса Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — 

Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-

0946 А] УДК 615.849.5:616.35-006.6-085 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 

2888. Вакуленко Д. В. Інформаційна система медичної (фізичної) реабілітації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. та 

біол. інформатика і кібернетика" / Вакуленко Дмитро Вікторович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. ВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського М-ва охорони здоров'я України"]. 

— Київ, 2016. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—43 (62 назви). — 100 пр. — 

[2016-0944 А] УДК 616-036.82:615.8]:004.9 

2889. Знаменська М. А. Медико-соціальне обґрунтування системи кому-

нікацій в охороні здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Знаменська Марія Андріївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Укр. 

ін-т стратег. дослідж. МОЗ України"]. — Київ, 2016. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—36. — 150 пр. — [2016-0844 А] УДК 616-058:316.77 

2890. Корицький Г. І. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи 

високоспеціалізованої медичної допомоги дітям : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Корицький Григорій 

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

ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2016. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. 

— [2016-0212 А] УДК 616-083.98-053.2 

2891. Миронюк І. С. Медико-соціальне обґрунтування міжсекторальної системи 

організації протидії розвитку епідемії ВІЛ-інфекції серед трудових мігрантів : (на 

прикладі Закарпат. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Миронюк Іван Святославович ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ 

України"]. — Харків, 2016. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—40 (82 назви). — 

100 пр. — [2016-1165 А] УДК 616-084-058:616.98:578.828ВІЛ](477.87) 

На ступінь кандидата 

2892. Альбокрінов А. А. Удосконалення периферичних регіонарних блокад 

передньої черевної стінки у дітей : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. 

терапія" / Альбокрінов Андрій Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(20 назв). — 100 пр. — [2016-1444 А] УДК 616-089.5:617.55-053.2 
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2893. Кондратенко Б. М. Етапне лікування хворих на рубцеву грижу з 

супутнім ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кондратенко Борис Миколайович ; М-во охорони 

здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [ДУ "Нац. ін-т хірургії та 

трансплантології ім. О. О. Шалімова" НАМН України]. — Вінниця, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0860 А] 

 УДК 616-007.43-089.8-06:613.25 

2894. Крилова О. Б. Клініко-метаболічні та гормональні фактори формування 

здоров'я дівчаток підліткового віку залежно від маси тіла : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Крилова Ольга 

Борисівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. 

— Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2016-1147 А] УДК 616-008.9-053.6-055.25-056 

2895. Москвяк-Лесняк Д. Є. Медико-соціальне обґрунтування ризик-

орієнтованої моделі медичної профілактики раку молочної залози [C.50] серед осіб 

жіночої статі України на первинному рівні медичного обслуговування : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / 

Москвяк-Лесняк Дзвенислава Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Харків, 2016. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (23 назви). — 100 пр. — [2016-1508 А] 

 УДК 616-058:618.19-006.6-07-084-055.2](477) 

2896. Пенкальський О. О. Закрита поєднана абдомінальна травма у постраж-

далих з гіпотермією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Пенкальський Олег Олександрович ; М-во охорони 

здоров'я України, ДЗ "Укр. наук.-практ. центр екстрен. мед. допомоги та медицини 

катастроф М-ва охорони здоров'я України". — Вінниця, 2016. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-0517 А] УДК 616-001.18 

2897. Талаш В. В. Роль NO- та NF-кB-залежних процесів у патогенезі експе-

риментального метаболічного синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Талаш Вікторія Володи-

мирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. 

закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Харків, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (17 назв). — 100 пр. — [2016-1541 А] УДК 616-008.9-092.4 

2898. Чернявська Ю. І. Клініко-генетичні механізми порушень системної та 

органної гемодинаміки у передчасно народжених дітей із бактеріальними інфекціями 

раннього неонатального періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Чернявська Юлія Ігорівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України", [ВДНЗУ "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Тернопіль, 2016. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0185 А] 

 УДК 616-022.7-092-07-08-053.32 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

2899. Дудукіна С. О. Інтенсивна терапія та попередження вторинних ішеміч-

них ускладнень при інтракраніальних крововиливах аневризматичного генезу : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія 

та інтенсив. терапія" / Дудукіна Світлана Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 
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України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". — Дніпропетровськ, 2016. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (32 назви). — 100 пр. — [2016-0037 А] 

 УДК 616.13-005.4-007.64-084-085 

2900. Костів С. Я. Післяопераційні венозні тромбози в системі нижньої 

порожнистої вени — профілактика, діагностика, лікування : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Костів Святослав 

Ярославович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2016. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—35 (38 назв). — 120 пр. — [2016-0379 А] 

 УДК 616.146-005.6-07-08 

2901. Перехрестенко Т. П. Механізми формування відповіді на лікування 

інгібіторами тирозинкінази та прогнозування ефективності терапії у хворих на 

хронічну мієлоїдну лейкемію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Перехрестенко Тетяна 

Петрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т гематології та 

трансфузіології НАМН України". — Київ, 2016. — 45 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 36—41 (44 назви). — 100 пр. — [2016-1513 А] 

 УДК 616.155.392-036.1-085-092.19 

2902. Сатурська Г. С. Патогенетичні особливості розвитку дифузного ішеміч-

но-некротичного кардіосклерозу за різної чутливості організму до гіпоксії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 

Сатурська Ганна Степанівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2016. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (44 назви). — [2016-0140 А] 

 УДК 616.127-004-005.4-018.6-008.64-092 

2903. Шалімова А. С. Роль генетичних, кардіогемодинамічних і метаболічних 

механізмів у розвитку коморбідної патології — гіпертонічної хвороби та цукрового 

діабету 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Шалімова Анна Сергіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Харків, 

2016. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—43 (57 назв). — 100 пр. — [2016-0720 А]

 УДК 616.12-008.331.1-06:616.379-008.64]-092-07-08 

На ступінь кандидата 

2904. Большак О. О. Реконструктивні операції на висхідній аорті при пост-

стенотичному її розширенні та супутньому протезуванні аортального клапана : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-

судин. хірургія" / Большак Олександр Олександрович ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова". — Київ, 2016. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (33 назви). — 100 пр. — 

[2016-0012 А] УДК 616.126.32-089.818.3:616.132-089.843 

2905. Гура Е. Ю. Особливості ремоделювання міокарда та ендотеліальна дис-

функція у хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2 типу, їх медика-

ментозна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Гура Еліна Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров'я України". 

— Запоріжжя, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2016-0465 А] 

 УДК 616.127-06:[616.12-008.331.1+616.379-008.64]-08 
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2906. Зеленчук О. В. Хірургічне лікування хворих на ішемічну хворобу серця 

зі зниженою кількістю життєздатного міокарда : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Зеленчук Олег 

Валерійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. 

хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України", [ДУ "Ін-т серця МОЗ України"]. — 
Київ, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2016-0050 А] УДК 616.127-005.4-089 

2907. Кузів О. В. Роль системи оксиду азоту в холінергічній регуляції серця 

при адреналіновому його пошкодженні у гонадектомованих тварин різної статі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 

фізіологія" / Кузів Олег Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. 

держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т", [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Чернівці, 2016. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 130 пр. — [2016-0995 А] 
 УДК 616.12-092.9:577.175.5 

2908. Кузьменко С. О. Реінфузія відмитих аутологічних еритроцитів при 

кардіохірургічних втручаннях в умовах штучного кровообігу у новонароджених : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-
судин. хірургія" / Кузьменко Сергій Олександрович ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова", [ДУ "Наук.-

практ. мед. центр дит. кардіології та кардіохірургії МОЗ України"]. — Київ, 2016. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2016-
0079 А] УДК 616.12-007.2-089.11-053.2 

2909. Лебедєва Є. О. Роль звивистості коронарних судин в розвитку ішемії 

міокарда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 

"Серц.-судин. хірургія" / Лебедєва Єлізавета Олегівна ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова". — Київ, 2016. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — [2016-0085 А] 

 УДК 616.127-005.4:616.132.2]-07 

2910. Мішеніна К. В. Катетер-керований тромболізис у лікуванні хворих на 

гострий іліофеморальний венозний тромбоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Мішеніна Катерина Володимирівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. 

хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України"]. — Харків, 2016. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2016-1011 А] 

 УДК 616.14-005.6-089.819 
2911. Мороз Д. М. Обґрунтування моделі оптимізації кардіологічної допомоги 

в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.02.03 "Соц. медицина" / Мороз Діана Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ ННЦ "Ін-т 
кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска" НАМН України]. — Київ, 2016. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 150 пр. — [2016-1507 А] УДК 616.12-082 

2912. Оринчак В. А. Хірургічна корекція порушень венозного кровоплину в 

комплексному лікуванні хворих на посттромботичний синдром нижніх кінцівок : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Оринчак Віктор Андрійович ; М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Держ. ВНЗ "Івано-Франків. 

нац. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 

100 пр. — [2016-0665 А] УДК 616.14-007.64-005.6-089 
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2913. Пліговка В. М. Оптимізація діагностики та терапевтичної корекції 

хворих на гіпертонічну хворобу, ожиріння з аутоімунним тиреоїдитом : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 

Пліговка Вікторія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[Держ. установа "Нац. ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України"]. — Харків, 2016. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (20 назв). — 100 пр. — [2016-1383 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.441-002]-07-08 

2914. Припхан І. Б. Клініко-функціональні зміни серця і печінки та їх корекція 

у хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотиреоз : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Припхан 

Ірина Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2016-0126 А] 

 УДК 616.12-009.72:616.441-008.64]-07-08 

2915. Сухонос В. А. Порушення структурно-функціонального стану серця, 

судин і печінки у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням та їх корекція : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Сухонос Валентина Андріївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 

ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — 

Івано-Франківськ, 2015. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 100 пр. — 

[2016-1048 А] УДК 616.12-008.331.1-06:613.25]-07-085.22 

2916. Татарін А. Є. Радіочастотна абляція у лікуванні хворих із варикозною 

хворобою вен нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Татарін Александру Єфимович ; М-во охорони 

здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2016-0232 А] 

 УДК 616.14-007.64:617.58]-089.87 

2917. Широкова С. В. Порівняльна ефективність застосування бета-адрено-

блокаторів та інгібітора If-каналів івабрадину у пацієнтів зі стабільною стено-

кардією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 

"Кардіологія" / Широкова Світлана Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. 

— Івано-Франківськ, 2015. — 22, [3] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2016-1439 А] УДК 616.12-009.72-085:615.22 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання, пов'язані з 

органами дихання 

На ступінь доктора 

2918. Бісюк Ю. А. Клінічні, імунологічні та фармакогенетичні субтипи 

ендотоксин-залежного запалення у хворих на бронхіальну астму : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / 

Бісюк Юрій Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-

гомольця. — Київ, 2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 (38 назв). — 100 пр. — [2016-

0566 А] УДК 616.248-002-08-092.6 

2919. Литвинець Л. Я. Бронхіальна астма у дітей: клініко-генетичні маркери, 

прогнозування перебігу, диференційована лікувально-профілактична тактика : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / 

Литвинець Людмила Ярославівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ 
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"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [ДВНЗ "Івано-

Франків. нац. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 

(43 назви). — 100 пр. — [2016-0092 А] УДК 616.248-036.1-071-08-053.2 

2920. Небесна З. М. Морфофункціональні зміни легень при експериментальній 

термічній травмі та за умов корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Небесна Зоя Михайлівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України". — Тернопіль, 2016. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 

(34 назви). — 100 пр. — [2016-1376 А] УДК 616.24-001.17-089-092.9 

На ступінь кандидата 

2921. Єременчук І. В. Клініко-імунологічні особливості мультирезистентного 

туберкульозу легень у вперше діагностованих хворих, ефективність та оптимізація 

лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 

"Фтизіатрія" / Єременчук Інга Василівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. 

наук України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Київ, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 110 пр. — [2016-

1127 А] УДК 616.24-002.5-036-08 

2922. Зайцева М. О. Клініка, діагностика і лікування хворих на новоутворення 

фаринго-парафарингеальної ділянки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Зайцева Марина Олександрівна ; 

Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Ко-

ломійченка НАМН України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2016. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2016-1334 А] 

 УДК 616.22:616.327]-006-07-08 

2923. Пилюк І. І. Пневмонія у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні 

захворювання: клініко-патогенетична характеристика, оптимізація лікування та 

профілактичних заходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Пилюк Ірина Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2016. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1514 А]

 УДК 616.24-002-036-07-08-053.2 

2924. Розновський Я. Р. Ідентифікація нервів гортані при оперативних втру-

чаннях на щитоподібній залозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Розновський Ярослав Романович ; 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, 2016. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2016-1196 А] 

 УДК 616.22:616.441-089.81 

2925. Фещук О. Є. Клінічно-генетичні особливості бронхіальної астми у дітей 

залежно від стану неспецифічної гіперсприйнятливості бронхів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Фещук Оксана 

Євгеніївна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України 

"Буковин. держ. мед. ун-т". — Чернівці, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2016-1431 А] 

 УДК 616.248-07-08-053.2 

2926. Царик В. В. Патогенетичне обґрунтування лікування хронічних рино-

синуситів, асоційованих з дефіцитом імуноглобуліну Е : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Царик 

Владислав Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-

гомольця. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2016-0760 А] 

 УДК 616.211+616.216]-002.2-08-092:612.11.017 

2927. Чоботар А. О. Патогенетичне обґрунтування диференційованого ліку-

вання вперше діагностованого туберкульозу легень залежно від тиреоїдного, глюко-

кортикоїдного гомеостазу та цитокіно-апоптичної регуляції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Чоботар 

Антоніна Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України", [Вищ. 

держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Київ, 2016. — 19 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 13—16 (25 назв). — 110 пр. — [2016-1238 А] 

 УДК 616.24-002.5-07-092 

2928. Шевченко Т. О. Обґрунтування сучасної комплексної терапії хвороби 

Меньєра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 

"Оториноларингологія" / Шевченко Тетяна Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН 

України". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 

100 пр. — [2016-1273 А] УДК 616.281-008.8-085 

2929. Школьнік Е. Я. Антропометричні та соматотипологічні параметри 

юнаків і чоловіків Поділля в нормі та при гаймориті : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Школьнік Есфір 

Яківна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — 

Вінниця, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1358 А]

 УДК 616.216.1-002.3-071.3-055.1 

2930. Шуляк М. А. Імунопатогенез поліпозного риносинуситу у поєднанні з 

цілорічним алергічним ринітом, імунокорекція та імунореабілітація хворих : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія 

та алергологія" / Шуляк Максим Андрійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — 

Київ, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2016-0357 А]

 УДК 616.211-002:612.017 

2931. Юренко К. О. Оптимізація лікування хворих на поліпи та гранульоми 

гортані, які асоційовані з ларингофарингеальним рефлюксом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / 

Юренко Катерина Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України", [Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Київ, 2016. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1360 А] 

 УДК 616.22:616.329]-07-08 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

2932. Дмитришин Т. М. Клініко-експериментальне обґрунтування нової 

діагностико-лікувально-реабілітаційної системи гігієни ротової порожнини, як 

складової профілактики ускладнень у осіб із знімними протезами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Дмитришин 
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Тетяна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. 

нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2015. — 38 с. — Бібліогр.: с. 28—34 (41 назва). 

— 100 пр. — [2016-0693 А] УДК 616.31-07:616.314-77-06-084 

2933. Комарчук В. В. Хірургічне лікування ускладненої виразкової хвороби у 

поєднанні з гастроезофагеальним і дуоденогастральним рефлюксами : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Комарчук 

Віктор Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти. — Харків, 2016. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—31 (49 назв). — 100 пр. 

— [2016-0068 А] УДК 616.33-002-008.1-089 

2934. Романенко О. Г. Хронічний катаральний гінгівіт у дітей з гастритом і 

дуоденітом : (патогенез, діагностика та лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Романенко Олена 

Григорівна ; Харків. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — 

Харків, 2015. — 29 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—26 (30 назв). — 100 пр. — [2016-

1032 А] УДК 616.311.2-002:[616.33-002+616.342-002]]-07-08 

2935. Сокольник С. О. Прогнозування, профілактика та лікування шлунково-

кишкових кровотеч у дітей, хворих на виразкову хворобу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Сокольник Сергій 

Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова, [Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Вінниця, 

2016. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (48 назв). — 100 пр. — [2016-0390 А]

 УДК 616.33/.34-002.44-005.1]-07-08-053.2 

2936. Трофімов М. В. Експериментально-клінічне обґрунтування вибору 

методу лікування хворих з виразковими кровотечами з верхніх відділів шлунково-

кишкового тракту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Трофімов Микола Володимирович ; Нац. акад. мед. наук 

України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова", [ДЗ "Дніпро-

петров. мед. акад. МОЗ України"]. — Київ, 2016. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 34—39 (49 назв). — 100 пр. — [2016-0156 А] УДК 616.33-002-005.1-089-092 

На ступінь кандидата 

2937. Андрусенко О. М. Хірургічна тактика у хворих на гострокровоточивий 

колоректальний рак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Андрусенко Олександр Миколайович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2016-0801 А] 

 УДК 616.34-006.6-005.1-089 

2938. Аршинніков Р. С. Клініко-морфологічне обґрунтування вибору метода 

професійної гігієни порожнини рота у пацієнтів в залежності від характеру зубних 

відкладень і карієсрезистентності емалі зубів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Аршинніков Роман 

Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Львів, 2016. — 19 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2016-0402 А] 

 УДК 616.314-002-084:613.4 

2939. Батавіл Ахмед Мохамед Омер. Особливості перитонеосанації у хворих 

похилого і старечого віку з гострим розлитим перитонітом, що ускладнився важким 

сепсисом : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Батавіл Ахмед Мохамед Омер ; М-во 
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охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

Київ, 2016. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0721 А] 
 УДК 616.381-002.1:616.94]-089.165-053.9 
2940. Васильєв О. А. Корекція гепатотоксичних механізмів патогенезу 

експериментального перитоніту перфузією рідиною, збагаченою ксеноном : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
Васильєв Олексій Андрійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 
[ДП "Укр. НДІ медицини трансп. МОЗ України"]. — Харків, 2016. — 23 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 100 пр. — [2016-1365 А] 

 УДК 616.381-002-089-092.9 
2941. Гоман А. В. Профілактика, діагностика та лікування малих пошкоджень 

жовчних проток при холецистектомії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Гоман Андрій В'ячеславович ; Нац. акад. мед. 
наук України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова". — 
Київ, 2016. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 
100 пр. — [2016-0028 А] УДК 616.361-001:616.366-089.87]-07-084-085 

2942. Гордієнко Л. П. Механізми розвитку патологічних змін у слинних 
залозах щурів за умов експериментального ожиріння : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Гордієнко 
Людмила Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [ВДНЗ 
України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Запоріжжя, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-0831 А] 

 УДК 616.316-056.25-092.9:599.323.4 
2943. Гриджук Т. І. Особливості перебігу та лікування хронічного медика-

ментозно-індукованого гепатиту, що виник на фоні цитостатичної терапії у хворих 
на хронічний лімфолейкоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Гриджук Тетяна Ігорівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2015. — 
20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-0462 А]
 УДК 616.36-002-06:616.155.392 

2944. Гумінська О. Ю. Стан специфічної реактивності організму статево-
незрілих щурів на тлі медикаментозного гепатиту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Гумінська Ольга 
Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. 
держ. мед. ун-т", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Чернівці, 2016. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-0834 А] 

 УДК 616.36-002-092.9:599.323.4 
2945. Дорош І. О. Порушення гемодинаміки язика та вегето-емоційного стану 

у хворих на глосодинію та їх корекція в комплексному лікуванні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Дорош 
Ірина Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Ужгород, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2016-0469 А] 

 УДК 616.313-008-07-08 
2946. Єфремова О. В. Обґрунтування профілактики основних стоматологічних 

захворювань у робітників хімічного виробництва : (клініко-експерим. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стома-
тологія" / Єфремова Оксана Василівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. 
мед. наук України". — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 
— 100 пр. — [2016-0408 А] УДК 616.314-084:[613.6.027:66 
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2947. Жаріков С. О. Обґрунтування тактики лікування хворих з гострою 

виразковою гастродуоденальною кровотечею : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Жаріков Станіслав Олегович ; 

М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України", 

[Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2016-0475 А] 

 УДК 616.334-002-005.1-07-08 

2948. Жуковцева О. І. Обґрунтування застосування біоморфного карбіду 

кремнію для усунення дефектів кісток лицевого черепа : (експерим. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-

матологія" / Жуковцева Олена Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2016. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 

(15 назв). — 100 пр. — [2016-0043 А] УДК 616.314-089.23-77:615.461 

2949. Іванцок В. М. Хірургічне лікування ускладнених форм гострого 

холециститу з використанням лапароскопічної техніки у осіб похилого та старечого 

віку з супутньою ішемічною хворобою серця : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Іванцок Володимир Ми-

хайлович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — 

Київ, 2016. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2016-

1133 А] УДК 616.366-002:616.12-005.4]-053.9-089 

2950. Кашаба М. А. Клініко-патогенетичне обґрунтування профілактики та 

лікування захворювань пародонта при вібраційній хворобі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Кашаба 

Марина Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — 

Харків, 2016. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-1480 А]

 УДК 616.314.17-008.1-06-084-085 

2951. Кеян Д. М. Лікування хворих на одонтогенні верхньощелепні синусити з 

відновленням об'єму альвеолярного відростка верхньої щелепи в області причинного 

зуба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 
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М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти]. — Харків, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 

100 пр. — [2016-1070 А] УДК 616.33-008.1-06:616.155.194]-07-08 

2978. Шевчук В. О. Клініко-лабораторна оцінка впливу способів дезінфекції 

відбитків на якість зубного протезування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Шевчук Валерій Олександрович ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2016. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0315 А] 

 УДК 616.314-77 

2979. Шеховцова Ю. О. Роль апеліну-36 та фактору некрозу пухлин-α у 

розвитку хронічного панкреатиту у хворих на цукровий діабет типу 2 : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 

Шеховцова Юлія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 

ун-т. — Харків, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (31 назва). 

— 100 пр. — [2016-0398 А] УДК 616.37-002+616.379-008.64]-036 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних органів, 

ендокринних органів 

На ступінь кандидата 

2980. Косминіна Н. С. Оптимізація системи лікувально-профілактичних 

заходів екологічно обумовленої патології щитоподібної залози у дітей : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Косминіна 

Неля Станіславівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького, [Держ. установа "Ін-т спадкової патології НАМН України"]. — Львів, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2016-0163 А] 

 УДК 616.441-084-053.2 

2981. Таращенко Ю. М. Доброякісні вузлові утворення щитоподібної залози: 

довгострокове спостереження, аналіз лікування, рецидивів та ускладнень : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / 

Таращенко Юрій Миколайович ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну 

речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України". — Київ, 2016. — 24, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2016-1216 А] 

 УДК 616.441-006-07-08 

2982. Храброва О. П. Ступінь порушень реактивної відповіді нейтрофілів 

гуморальної і клінічної ланки системного імунітету у хворих на аутоімунні 

захворювання щитоподібної залози та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Храброва Олена 

Павлівна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т". — Рубіжне 

(Луган. обл.), 2016. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — 

[2016-1230 А] УДК 616.441-006-085:615.277.3 

2983. Шептуха С. А. Вдосконалення діагностики та лікування первинного 

гіперпаратиреозу у хворих із патологією щитоподібної залози : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шептуха Сергій 

Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Укр. наук.-практ. центр ендокрин. 
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хірургії та трансплантації ендокрин. органів і тканин. — Київ, 2016. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-0190 А]

 УДК 616.441-008.844-07-089 

2984. Янчій І. Р. Клініко-морфологічні характеристики та результати ліку-

вання високодиференційованих карцином щитоподібної залози після виконання 

органозберігаючих операцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Янчій Іван Романович ; Держ. установа 

"Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України". — 

Київ, 2016. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 

100 пр. — [2016-1319 А] УДК 616.441-006.6-089.87-07-08 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь доктора 

2985. Дмитренко С. В. Диференційована терапія хворих на іхтіоз з ураху-

ванням ступеня патогенетичних розладів та клінічних форм дерматозу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. 

хвороби" / Дмитренко Світлана Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — 

Київ, 2016. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (29 назв). — 100 пр. — [2016-

0407 А] УДК 616.5-003.87-085 

На ступінь кандидата 

2986. Волошина Н. О. Комплексне лікування хворих на вугри звичайні з 

урахуванням супутніх Helicobacter pylori-асоційованих захворювань та маніфестних 

форм герпесвірусних інфекцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Волошина Наталія Олександрівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Вищ. держ. 

навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1100 А] 

 УДК 616.53-002-06:[616.33-002+616.523]]-07-08 

2987. Дашко М. О. Комплексна диференційована терапія хворих на піодермії з 

використанням антибактеріальних, імунотропних, пробіотичних засобів та низькоін-

тенсивного лазерного випромінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Дашко Маріанна 

Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 

[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2016-0955 А] 

 УДК 616.5-002.3-085:[615.2+615.849.19 

2988. Макарчук А. О. Корекція інволютивних змін шкіри обличчя у пацієнтів 

з супутньою маласезійною інфекцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Макарчук Алла Олек-

сандрівна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України", 

[Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Харків, 2016. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2016-0099 А] 

 УДК 616.5:617.52]-022.7-085:612.67 

2989. Паппа І. В. Обґрунтування діагностичних та профілактичних підходів 

при атопічному дерматиті з урахуванням сімейної схильності, співставлення 

алергічних реакцій та використанням молекулярно-генетичних маркерів : автореф. 



   

 
147 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. 

хвороби" / Паппа Ірина Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та 

венерології НАМН України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика 

МОЗ України]. — Харків, 2016. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 

100 пр. — [2016-0749 А] УДК 616.5-002-056.7-07-084 

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової  

та статевої систем. Урологія 

На ступінь кандидата 

2990. Варвашеня М. В. Вибір тактики малоінвазивних ендоурологічних 

втручань у хворих простими кістами нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Варвашеня Максим Вікторович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Запоріз. мед. акад. 

післядиплом. освіти"]. — Харків, 2016. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 

— 100 пр. — [2016-0945 А] УДК 616.61-006-089.819 

2991. Візнюк В. В. Комплексне лікування хворих на сечокам'яну хворобу, 

ускладнену пієлонефритом, після дистанційної ударно-хвильової літотрипсії : 

(клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Візнюк Володимир Васильович ; Держ. установа 

"Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України", [ВДНЗ "Буковин. держ. мед. ун-т" МОЗ 

України]. — Київ, 2016. — 24, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 19—22 

(16 назв). — 100 пр. — [2016-0522 А] 

 УДК 616.62-003.7-06:616.61-002.3]-089.879-092.6 

2992. Долінна М. О. Удосконалення діагностики та лікування ураження 

клубочкового апарату та тубулоінтерстиціальної тканини нирок у хворих на 

гіпертонічну хворобу та хронічний гломерулонефрит : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Долінна Марія 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — 

Запоріжжя, 2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2016-

1124 А] УДК 616.61-002:616.12-008.331.1]-07-08 

2993. Макаров О. О. Порушення мікроелементного складу крові у пацієнтів з 

хронічною нирковою недостатністю та ендотоксикозом на фоні застосування діаліз-

них технологій лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.06 "Токсикологія" / Макаров Олексій Олександрович ; Держ. підприємство 

"Наук. центр превент. токсикології, харч. та хім. безпеки ім. акад. Л. І. Медведя М-ва 

охорони здоров'я України". — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(9 назв). — 100 пр. — [2016-0287 А] 

 УДК 616.61-008.6:615.099]-07:616.15-085.38 

2994. Підвальна Н. А. Діагностична та прогностична значущість маркерів 

пошкодження тубулярного та гломерулярного апаратів у дітей з єдиною ниркою : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-

діатрія" / Підвальна Наталя Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

мед. акад. післядиплом. освіти, [Харків. нац. мед. ун-т]. — Харків, 2016. — 22 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2016-1185 А] 

 УДК 616.61-007.21-037-078-053.2 

2995. Степанченко М. С. Особливості морфофункціональних порушень ура-

женої та контрлатеральної нирок за однобічного запального процесу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
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Степанченко Маркіян Святославович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. 

навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". — Чернівці, 2016. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-1426 А] 

 УДК 616.61-002-092 

2996. Тачко О. В. Біохімічні характеристики апоптозу та його регуляторів у 

діагностиці раку передміхурової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Тачко Олександр Вікторович ; М-во 

охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т". — Рубіжне (Луган. обл.), 

2016. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2016-1217 А] 

 УДК 616.65-006-076 

2997. Чайка О. М. Періопераційна діагностика та диференційоване лікування 

нетримання сечі у жінок з генітальним пролапсом : (клініко-експерим. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / 

Чайка Олександр Михайлович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук 

України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2016-0182 А] 

 УДК 616.62-008.22-06:618.1-007.43]-07-08 

2998. Шипелик О. В. Обґрунтування вибору методу хірургічного лікування 

гідронефрозу, зумовленого стриктурою пієлоуретерального сегменту : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Шипелик 

Олег Володимирович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України", 

[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — Київ, 2016. — 27 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—23 (9 назв). — 100 пр. — [2016-0191 А] 

 УДК 616.613-007.63-089 

616.7 Патологія органів руху, пересування. Скелетна  

та рухова системи 

На ступінь доктора 

2999. Дзерович Н. І. Саркопенія та остеопороз у жінок старших вікових груп: 

механізми розвитку, діагностика, профілактика та лікування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та орто-

педія" / Дзерович Наталія Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. 

ун-т ім. М. Горького, [Держ. установа "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова 

НАМН України"]. — Лиман (Донец. обл.), 2016. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 24—31 (40 назв). — 100 пр. — [2016-1412 А] 

 УДК 616.74+616.71-007.234]-005.2-053.9 

3000. Петренко Д. Є. Вентральна корекція та фіксація сколіотичних дефор-

мацій хребта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Петренко Дмитро Євгенійович ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. 

Ситенка Нац. акад. мед. наук України". — Харків, 2016. — 35 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 25—30 (36 назв). — 125 пр. — [2016-0119 А] 

 УДК 616.711-007.5-089 

3001. Побєл Є. А. Порушення структурно-функціонального стану кісткової 

тканини у хворих після переломів довгих кісток: профілактика та лікування : 

(експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Побєл Євген Анатолійович ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. 
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М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України", [Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. після-

диплом. освіти М-ва охорони здоров'я України"]. — Харків, 2016. — 29 с., включ. 

обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 21—24 (29 назв). — 125 пр. — [2016-0121 А] 
 УДК 616.71-001.5-007.234-084-08-092 

На ступінь кандидата 

3002. Євдошенко В. П. Пошкодження довгих кісток у постраждалих внаслідок 
дорожньо-транспортних пригод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Євдошенко Вячеслав Петро-
вич ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів 
ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України", [Держ. закл. "Укр. наук.-практ. 
центр екстрен. мед. допомоги та медицини катастроф М-ва охорони здоров'я 
України"]. — Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(8 назв). — 120 пр. — [2016-0961 А] УДК 616.71-001.5-08 

3003. Литвак В. В. Діагностика та лікування остеопоротичних переломів 
шийки стегнової кістки в людей похилого та старечого віку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та орто-
педія" / Литвак Василь Васильович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа 
"Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук 
України", [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Харків, 2016. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 120 пр. — [2016-0089 А] 

 УДК 616.718.4-001.5-07-089-053.9 
3004. Личковська Н. Е. Активізаційно-ензиматичні та фенотипічні особ-

ливості лімфоцитів у хворих із запальною патологією суглобів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
Личковська Наталія Едуардівна ; 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, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2016-0418 А] УДК 616.72-002:612.112 

3005. Олійник М. О. Клініко-патогенетичні особливості поєднаного перебігу 
остеоартрозу та цукрового діабету 2-го типу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Олійник Марія 
Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 
2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2016-0385 А] 

 УДК 616.72-002+616.379-008.64]-036 
3006. Сатир М. В. Можливості радіонуклідної візуалізації в диференційній 

діагностиці уражень опорно-рухового апарату різного генезу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та 
промен. терапія" / Сатир Марина Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. ін-т раку, [Держ. установа "Ін-т серця МОЗ України"]. — Київ, 2016. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2016-1037 А] 

 УДК 616.71-073.756.8 
3007. Хайсам Мохаммад Юсеф Абу-Фардех. Ендопротезування колінного 

суглоба при пухлинному ураженні довгих кісток, що його утворюють : (клініч. 
оцінка способів ендопротезування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Хайсам Мохаммад Юсеф 
Абу-Фардех ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України", 
[Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Дніпропетровськ, 2016. — 
20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2016-
1055 А] УДК 616.728.3-006-079-089.843 
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616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь кандидата 

3008. Бабкіна Ю. А. Оптимізація патогенетичного лікування хворих на епілеп-

сію з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Бабкіна 

Юлія Андріївна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та 

наркології НАМН України". — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 

— 130 пр. — [2016-0003 А] УДК 616.853:[616.12-008.331.1+616.12-005.4]]-08 

3009. Браілко В. І. Етіопатогенетичні і клінічні особливості серозних менін-

гітів у дітей та оптимізація їх лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Браілко Вікторія Ігорівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2016. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2016-0450 А] 

 УДК 616.831.9-002-07-08-053.2 

3010. Гуменюк Н. А. Етіологічні та клініко-патогенетичні особливості пере-

бігу менінгоенцефалітів у хворих на СНІД : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Гуменюк Наталія Анатоліївна ; 

Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та нарко-

логії НАМН України", [ДП "Укр. НДІ медицини трансп." МОЗ України]. — Харків, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-1331 А] 

 УДК 616.831.9-002:[616.98:578.828ВІЛ 

3011. Земскова О. В. Радіохірургічне лікування та нейровізуалізуюча оцінка 

його ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Земскова Оксана Володи-

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

ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України"]. 

— Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (19 назв). — 100 пр. — [2016-

0732 А] УДК 616.833.18-006.43-089:615.849 

3012. Касян С. М. Діагностика та прогнозування наслідків перинатального 

гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС у дітей першого року життя : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Касян Світлана 

Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 

[Сум. держ. ун-т]. — Харків, 2016. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (29 назв). — 

100 пр. — [2016-1136 А] УДК 616.831-005.4-053.3:618.29]-07-036 

3013. Михайлюк І. А. Порівняльний вплив скелетної, черепно-мозкової та 

поєднаної травми на морфо-функціональні порушення печінки в період ранніх 

проявів травматичної хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Михайлюк Ірина Андріївна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачев-

ського МОЗ України". — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2016-1422 А] УДК 616.831-001:616.36]-008-092 

3014. Юрченко П. О. Роль системи гідроген сульфіду в механізмах ураження 

мозку за умов гіпергомоцистеїнемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Юрченко Петро Олександрович ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2016-0359 А]

 УДК 616.831:612.015.1 
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616.89 Психіатрія. Патологічна психологія.  

Хворобливі психічні стани 

На ступінь кандидата 

3015. Гетманчук Є. І. Психогенна гіперфагія та коморбідні тривожно-депре-

сивні розлади : (клініч. варіанти, психопатогенет. механізми, система психотерапії та 

психопрофілактики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Гетманчук Євген Іванович ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. 

— Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — 

[2016-1457 А] УДК 616.89-008.441.1-092-07-085 

3016. Мєрліч С. В. Медико-психологічний супровід онкологічних пацієнтів з 

колостомою на амбулаторному етапі лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Мєрліч Сергій 

Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 

[Одес. нац. мед. ун-т]. — Харків, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(27 назв). — 100 пр. — [2016-1009 А] УДК 616.89:616.35-006-089.86 

3017. Усков О. А. Психологічна дезадаптація підлітків з атопічним дерма-

титом : (клініч. прояви, чинники формування, мед.-психол. допомога) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Усков 

Олександр Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти. — Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 

(8 назв). — 100 пр. — [2016-1543 А] УДК 616.89:616.5]-053.6 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь кандидата 

3018. Кармазіна Г. М. Клініко-патогенетична оцінка порушень метаболічного 

та імунологічного гомеостазу при гострій кишковій інфекції, спричиненій Klebsiella 

pneumoniae у дітей раннього віку; оптимізація підходів до їх корекції : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / 

Кармазіна Галина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-

Франків. нац. мед. ун-т", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Івано-

Франківськ, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 

— 100 пр. — [2016-0057 А] УДК 616.98:579.844]-07-08-053.2 

3019. Коцина С. С. Клінічне значення гонадотропних гормонів гіпофіза та 

статевих гормонів при хронічному токсоплазмозі у дорослих : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Коцина 

Світлана Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти. — Харків, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. 

— [2016-0595 А] УДК 616.993.19-07-08-053.8 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 

3020. Філь А. Ю. Поєднані пошкодження скелета. Травмогенез, причини ви-

никнення летального результату, шляхи підвищення виживання постраждалих на 

догоспітальному та ранньому госпітальному етапі : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Філь Адріан 

Юрійович ; Нац. акад. [мед.] наук України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та 

суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України", [Держ. закл. "Укр. 

наук.-практ. центр екстрен. мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України"]. 

— Харків, 2016. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—31 (29 назв). — 125 пр. — [2016-

1227 А] УДК 617.5-001-083.98-092.6 

На ступінь кандидата 

3021. Баккар Тарек. Діафізарні переломи кісток передпліччя та їх лікування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Трав-
матологія та ортопедія" / Баккар Тарек ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 
установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. 
наук України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Харків, 2016. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (9 назв). — 110 пр. — [2016-0443 А] 

 УДК 617.574-001.5-08 
3022. Гаркуша М. А. Діагностика та патогенетично обґрунтована корекція 

порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини в жінок із закритими 
переломами кісток дистального відділу передпліччя : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Гаркуша 
Максим Анатолійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т патології 
хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України", [Держ. 
установа "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"]. — Харків, 2016. 
— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 110 пр. — [2016-
1408 А] УДК 617.574-001.5-07-08-055.2 

3023. Гудз О. І. Особливості реконструкцій артерій підколінно-гомілкового 
сегмента при хронічній критичній ішемії нижньої кінцівки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Гудз Олексій 
Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 
ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. 
— Тернопіль, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 
100 пр. — [2016-0464 А] УДК 617.584-005.4-089.811 

3024. Коваленко В. М. Хірургічне лікування постраждалих із пошкодженням 
селезінки при закритій поєднаній абдомінальній травмі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Коваленко Віталій 
Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Укр. військ.-мед. акад. МО України]. — Київ, 2016. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2016-0770 А] 

 УДК 617.55:616.411-001-089 
3025. Москалюк О. П. Хірургічне лікування пахвинних гриж із транслокацією 

сім'яного канатика : (клініч.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Москалюк Олександр Петро-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. 
держ. мед. ун-т". — Чернівці, 2016. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—21 (33 назви). — 
100 пр. — [2016-0108 А] УДК 617.557-007.43-089.843 

3026. Музь М. І. Комплексні методи хірургічного лікування трофічних виразок 
нижніх кінцівок при хронічній венозній недостатності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Музь Микола Іванович ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика, [Міськ. клініч. лікарня № 8 (Київ)]. — Київ, 2016. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2016-0609 А] 

 УДК 617.58-002.44:616.14-008.64]-089 
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3027. Носенко О. А. Біологічна некректомія в комплексному лікуванні хро-

нічної ішемії нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Носенко 

Олексій Анатолійович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2016. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 120 пр. — [2016-0515 А] 

 УДК 617.58-005.4:616.379-008.64]-089.818.6 

3028. Однорог С. І. Діагностика та лікувальна тактика при трофічних виразках 

нижніх кінцівок у хворих на виразкову хворобу вен і цукровий діабет : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Однорог 

Сергій Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 120 пр. — [2016-0613 А] 

 УДК 617.58-002.44:[616.14-007.64+616.379-008.64]]-07-08 

3029. Прихідько Р. А. Клініко-діагностичне та прогностичне значення регуля-

торних компонентів вродженого імунітету (TLR-2,4) в розвитку гнійно-запальних 

ускладнень у хворих із гострою інтраабдомінальною патологією : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Прихідько 

Роман Анатолійович ; 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, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2016-1029 А]

 УДК 617.55-002.3-07-036:612.017 

3030. Яремин С. Ю. Особливості формування траєкторії переміщення загаль-

ного центру мас людини у людей із захворюваннями поперекового відділу хребта : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травма-

тологія та ортопедія" / Яремин Станіслав Юрійович ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. 

мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — 

Харків, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 125 пр. — [2016-0799 А]

 УДК 617.547-001.6:612.76 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь кандидата 

3031. Гудзенко К. А. Експериментальне обґрунтування корекції метаболічних 

порушень для профілактики діабетичної катаракти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Гудзенко Катерина 

Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова 

НАМН України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Одеса, 

2015. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2016-0725 А] 

 УДК 617.741-004.1:616.379-008.64]-008.9-08 

3032. Левченко Л. І. Оптимізація лікування і профілактики виникнення про-

ліферативної вітреоретинопатії при механічних травмах очного яблука в ранньому 

післятравматичному періоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Левченко Лариса Іванівна ; Держ. установа 

"Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України", [Харків. нац. 

мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2016-0741 А] УДК 617.735-002:617.7-001.4]-084-085 
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618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 

3033. Дубенко О. Д. Реабілітація репродуктивної функції жінок з безплідністю 

та доброякісними дисплазіями молочних залоз : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Дубенко 

Ольга Дмитрівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. 

мед. наук України". — Київ, 2016. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—30 (30 назв). 

— 100 пр. — [2016-0035 А] УДК 618.177-08:618.19-007.1 

3034. Дука Ю. М. Патогенетичне обґрунтування діагностики, лікувальної 

тактики та профілактики виникнення системних порушень у вагітних жінок з над-

мірною масою тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Дука Юлія Михайлівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. закл. 

"Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Київ, 2016. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—36 (42 назви). — 150 пр. — [2016-0038 А] 

 УДК 618.3-056-07-084-085 

3035. Загородня О. С. Передчасні пологи — патогенез, прогнозування та 

профілактика перинатальних втрат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Загородня Олександра 

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

ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 2016. — 35 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (38 назв). — 100 пр. — [2016-1130 А] 

 УДК 618.39-036:618.5-084 

3036. Запорожченко М. Б. Патогенетичне обґрунтування профілактики та 

лікування лейоміоми матки проліферативного типу у жінок репродуктивного віку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство 

та гінекологія" / Запорожченко Марина Борисівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Вінниця, 2016. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (35 назв). — 100 пр. — [2016-1471 А] 

 УДК 618.14-006.36-092-084-085 

На ступінь кандидата 

3037. Лежненко С. П. Віддалені наслідки хірургічного гемостазу масивних 

акушерських кровотеч : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Лежненко Світлана Петрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-0497 А] 

 УДК 618-089.888-005.1-036.8 

3038. Лопатка К. М. Диференційований підхід до діагностики і корекції по-

вторної плацентарної дисфункції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Лопатка Катерина Мирославів-

на ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. 

Шупика, [Сум. держ. ун-т]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 

100 пр. — [2016-0499 А] УДК 618.36-008.6-07-08 

3039. Лукавенко І. М. Клінічне значення поліморфізму PvuII гена рецептора 

естрадіолу альфа в обґрунтуванні показань до хірургічного лікування хворих на 

проліферативну доброякісну дисплазію молочних залоз : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Лукавенко Іван 
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Михайлович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та транспланто-

логії ім. О. О. Шалімова", [Сум. держ. ун-т]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2016-0093 А] 

 УДК 618.19-006.03-036.3-089-071:575.822 

3040. Онищук О. Д. Підготовка жінок з безпліддям до запліднення in vitro 

після невдалих попередніх спроб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Онищук Оксана Дмитрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

Київ, 2016. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 22 (8 назв). — 100 пр. — [2016-0279 А] 

 УДК 618.177-089.888.11-089.16 

3041. Русалкіна С. Г. Диференційований підхід до профілактики невино-

шування у жінок з метаболічним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Русалкіна 

Світлана Георгіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. 

— [2016-1199 А] УДК 618.3-008.6-084 

3042. Худоб'як В. О. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів 

діагностики та комплексного лікування патологічних процесів шийки матки у жінок 

з ендокринними порушеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Худоб'як Валентина Олегівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України". — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2016-0179 А] УДК 618.146-07-092:616.43 

3043. Чернов А. В. Оптимізація процесу визначення та оцінки об'єму крово-

втрати в послідовому та післяпологовому періодах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Чернов 

Артем Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-

диплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(8 назв). — 100 пр. — [2016-1553 А] УДК 618.4/.7-005.1-037 

3044. Яблуновська В. Ю. Тактика ведення вагітності та пологів при патології 

пуповини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Яблуновська Вікторія Юріївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Сум. держ. 

ун-т]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2016-

0559 А] УДК 618.38 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового  

значення. Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь доктора 

3045. Глушкова Д. Б. Наукові і технологічні основи поверхневого зміцнення 

навантажених деталей будівельного обладнання для підвищення довговічності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріало-

знавство" / Глушкова Діана Борисівна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва 

та архітектури". — Дніпропетровськ, 2016. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 

(48 назв). — 100 пр. — [2016-1111 А] УДК 620.178:69.058.3 
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На ступінь кандидата 

3046. Безкоровайний В. С. Підвищення перешкодостійкості ферозондових де-

фектоскопів до магнітних полів перешкод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу 

речовин" / Безкоровайний Володимир Сергійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 

ін-т", [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Харків, 2016. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). — 100 пр. — [2016-0007 А] 

 УДК 620.179.14:621.3.08 

3047. Гайдай О. І. Оцінка життєвого циклу виробництва теплової енергії з 

твердого біопалива за показниками енергетичної ефективності та скорочення викидів 

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

05.14.08 "Перетворювання відновлюв. видів енергії" / Гайдай Ольга Ігорівна ; НАН 

України, Ін-т техн. теплофізики. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(14 назв). — 100 пр. — [2016-1288 А] УДК 620.92 

3048. Костенко Ю. В. Аналіз параметрів динамічних процесів у віброударних 

машинах зі змінними масово-жорсткісними характеристиками : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність 

машин" / Костенко Юрій Вікторович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — 

Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2016-

0594 А] УДК 620.178.32 

3049. Скріпченко Н. Б. Контактна взаємодія складнопрофільних деталей 

машинобудівних конструкцій з урахуванням локальної податливості поверхневого 

шару : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 

"Динаміка та міцність машин" / Скріпченко Наталія Борисівна ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—20 

(32 назви). — 100 пр. — [2016-0626 А] УДК 620.17-11 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка.  

Електротехніка. Машинобудування загалом 

621.1 Теплові двигуни загалом. Отримання, розподіл  

та використання пари. Парові двигуни. Парові котли 

На ступінь доктора 

3050. Декуша Л. В. Засоби теплометрії на базі термоелектричних перетворю-

вачів теплового потоку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.11.04 "Прилади та методи вимірювання тепл. величин" / Декуша Леонід 

Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Ін-т техн. теплофізики НАН України]. 

— Львів, 2016. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (45 назв). — 100 пр. — 

[2016-0206 А] УДК 621.1.016.4:53.084.86 

На ступінь кандидата 

3051. Бояршинов О. Ю. Удосконалення конструкції робочих лопаток останніх 

ступенів парових турбін з метою поліпшення їх експлуатаційних характеристик : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбо-

машини та турбоустановки" / Бояршинов Олексій Юрійович ; НАН України, Ін-т 

проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-0812 А] УДК 621.165-226.3 
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3052. Дзюбенко В. Г. Автономні системи теплопостачання з глибокою утилі-
зацією теплоти відвідних газів котлів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Дзю-
бенко Володимир Григорович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2016. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2016-0034 А] 

 УДК 621.186.8:628.8 
3053. Неїло Р. В. Теплообмін та гідродинаміка коридорних пучків горизонтальних 

циліндрів в умовах вільної конвекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Неїло 
Роман Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. 
— 21, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — 
[2016-0221 А] УДК 621.1.016.4 

621.22 Гідравлічна енергія. Водна енергія. Гідравлічні машини 

На ступінь кандидата 

3054. Мороз А. В. Технічний потенціал гідроенергетичних ресурсів малих 
річок України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.14.08 "Перетворювання відновлюв. видів енергії" / Мороз Анастасія 
Віталіївна ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. — Київ, 2015. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2016-0879 А] 

 УДК 621.22.018:556.53(477) 
3055. Полушкін К. О. Синтез систем гідропневмоагрегатів з паралельними 

алгоритмами роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Полушкін Костянтин 
Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1189 А] УДК 621.22.018 

621.3 Електрика. Електротехніка 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання,  
розподіл та регулювання електричної енергії. Електричні  
машини та прилади. Електричні вимірювання. Технічне  

застосування магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

3056. Василець С. В. Аналіз перехідних процесів і методи захисту електро-
технічних комплексів шахтних електричних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 
Василець Святослав Володимирович ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — 
Красноармійськ (Донец. обл.), 2016. — 41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 
(36 назв). — 100 пр. — [2016-0366 А] УДК 621.311.1:622.012.2 

3057. Ховерко Ю. М. Розроблення елементів сенсорної техніки на основі структур 
кремній-на-ізоляторі та мікрокристалів кремнію, модифікованих домішками бору і 
нікелю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.27.01 
"Твердотіл. електроніка" / Ховерко Юрій Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. по-
літехніка". — Львів, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (63 назви). — 
100 пр. — [2016-1271 А] УДК 621.315.592 

На ступінь кандидата 

3058. Антипов Є. О. Система комплексного енергозабезпечення споживачів із 

застосуванням альтернативних джерел та комбінованих акумуляторів енергії : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електро-

техн. комплекси та системи" / Антипов Євген Олексійович ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2016. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 19—22 (22 назви). — 100 пр. — [2016-0803 А] УДК 621.311.1:620.92 

3059. Бойко А. М. Діагностика полімерної ізоляції в процесі старіння кабелів 

під дією сильного електричного поля за трибоелектричним потенціалом : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.13 "Техніка сильних 

електр. та магніт. полів" / Бойко Антон Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 

— 100 пр. — [2016-0323 А] УДК 621.319.4:537.221 

3060. Гончаров Є. В. Підвищення експлуатаційних показників надпровідни-

кового обмежувача струму короткого замикання індуктивного типу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини й 

апарати" / Гончаров Євген Вікторович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — 

Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-

0578 А] УДК 621.316.9 

3061. Козакевич І. А. Бездатчикове векторне керування асинхронними двигу-

нами при роботі на низьких кутових швидкостях : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 

Козакевич Ігор Аркадійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. 

— Вінниця, 2016. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2016-

0650 А] УДК 621.313.33 

3062. Козлов В. С. Синтез систем активної корекції показників якості електро-

енергії електромережі для електроприводів з квазістаціонарними режимами роботи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електро-

техн. комплекси та системи" / Козлов Владислав Сергійович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. 

ун-т", [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2016-0858 А] УДК 621.316.7 

3063. Лендєл Т. І. Енергоефективне керування електротехнічним комплексом 

теплиці з урахуванням стану біологічного об'єкта : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 

Лендєл Тарас Іванович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — [2016-

0776 А] УДК 621.311:631.234 

3064. Миколаєць Д. А. Фільтро-компенсуючий перетворювач в системі га-

рантованого електроживлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / Миколаєць 

Дмитро Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2016-0220 А] 

 УДК 621.314 

3065. Небера О. О. Вдосконалення методів і засобів моделювання систем 

електропостачання з двигунним навантаженням : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Небера 

Ольга Олексіївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 19 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2016-0881 А] УДК 621.311 

3066. Немикіна О. В. Підвищення ефективності систем електроживлення 

кранів з частотно-регульованим приводом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Немикіна 
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Ольга Володимирівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 

2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-0340 А]

 УДК 621.314 
3067. Осипенко К. С. Керування режимами роботи перетворювачів автоном-

них систем електроживлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / Осипенко 
Катерина Сергіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 
22 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0224 А]
 УДК 621.314 

3068. Світлична О. Є. Вибір параметрів ефективних засобів блискавкозахисту 
електроенергетичних об'єктів за допомогою моделювання електрофізичних про-
цесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 
"Електр. станції, мережі і системи" / Світлична Олена Євгеніївна ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2016-0348 А] УДК 621.316.93:621.317 

3069. Соломаха О. В. Вдосконалення системи керування асинхронним електро-
приводом в системах зрошення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Соломаха Олександр 
Вікторович ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Ме-
літополь (Запоріз. обл.), 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. 
— [2016-1043 А] УДК 621.313.33-8 

3070. Сосіна О. В. Визначення співвідношень параметрів елементів конструк-
цій об'єктів електричних систем для зниження коронування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і 
системи" / Сосіна Олена Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — 
Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-
1354 А] УДК 621.311 

3071. Ялова А. М. Електроенергоефективність і методи її підвищення при 
підземному способі видобутку залізорудної сировини : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 
Ялова Альона Миколаївна ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — 
Вінниця, 2016. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2016-0797 А] УДК 621.311:622.34 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних  
коливань, імпульсів 

На ступінь доктора 

3072. Оборжицький В. І. Розвиток теорії та аналітичних методів підвищення 
ефективності проектування лінійних пасивних пристроїв для інтегрованих схем 
надвисокочастотного діапазону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / Оборжиць-
кий Валерій Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 43 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 32—39 (64 назви). — 100 пр. — [2016-0112 А] УДК 621.372.8 

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка. 
Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь доктора 

3073. Музика К. М. Наукові основи технології створення сенсорних елементів 

із синтетичними рецепторами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
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наук : спец. 05.27.06 "Технологія, обладнання та вир-во електрон. техніки" / Музика 

Катерина Миколаївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2016. — 32 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (41 назва). — 100 пр. — [2016-0509 А] 

 УДК 621.389:543.92 

На ступінь кандидата 

3074. Іванюк Х. Б. Розроблення нанорозмірних світловипромінювальних структур 

на основі амбіполярних карбазоловмісних напівпровідників : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / 

Іванюк Христина Богданівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2015. — 

16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 100 пр. — [2016-0972 А] 

 УДК 621.385 

3075. Підгурська Т. В. Двосмугові фільтри на діелектричних резонаторах з 

вищими типами коливань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / Підгурська Тетяна 

Вікторівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 22 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — [2016-1518 А] УДК 621.382 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

На ступінь доктора 

3076. Замула О. А. Моделі і методи синтезу складних сигналів з необхідними 

властивостями для захищених телекомунікаційних систем : автореф. дис. на здобуття 

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

Замула Олександр Андрійович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп., [Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2016. — 49 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—43 

(73 назви). — 100 пр. — [2016-0476 А] УДК 621.391 

3077. Політанський Р. Л. Розроблення завадозахищених систем передавання 

інформації на основі псевдовипадкових коливань та фрактальних сигналів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. 

системи та мережі" / Політанський Руслан Леонідович ; Нац. ун-т "Львів. політех-

ніка". — Львів, 2016. — 40, [1] с., включ обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 33—38 (53 назви). 

— 150 пр. — [2016-0122 А] УДК 621.391.8 

На ступінь кандидата 

3078. Ву Та Кионг. Оптимізація обробки надширокосмугових сигналів у радіо-

метричних системах 3D-картографування просторово-протяжних об'єктів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та 

телевіз. системи" / Ву Та Кионг ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 

авіац. ін-т". — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. 

— [2016-1102 А] УДК 621.396.96 

3079. Філіпов В. В. Методи спільного оцінювання параметрів постійного сигналу 

та негаусівських завад з використанням усічених стохастичних поліномів : автореф. 

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

та обчислюв. методи" / Філіпов Віталій Вікторович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — 

Черкаси, 2016. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (27 назв). — 100 пр. — [2016-

0718 А] УДК 621.391 
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621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та турбін) 

На ступінь кандидата 

3080. Берестовой І. О. Вибір суднового дизеля шляхом синтезу його конструк-

тивних характеристик та енергетичних показників : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / 

Берестовой Іван Олегович ; Нац. ун-т "Одес. мор. акад.". — Одеса, 2016. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0931 А]

 УДК 621.436-1:629.5.03 
3081. Богданов М. Ю. Методика визначення параметрів адаптивної системи 

газодинамічного впливу на відривну течію в ступенях осьових вентиляторів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та 

енерг. установки" / Богданов Микола Юрійович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2016. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2016-0445 А] 
 УДК 621.45:629.7.036 

3082. Маравілля Е. К. Підвищення точності визначення граничних умов 

теплообміну для моніторингу ресурсу робочих лопаток турбін авіаційних двигунів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.03 "Двигуни 
та енерг. установки" / Маравілля Еррера Крістіан ; Нац. аерокосм. ун-т  

ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2016. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1258 А] 

 УДК 621.452.3.03-226:536.24 
3083. Нікітченко І. М. Вибір і обґрунтування основних параметрів пневмо-

двигуна комбінованої енергетичної установки автомобіля : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / 

Нікітченко Ігор Миколайович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2016. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2016-0111 А] 
 УДК 621.436.21 

3084. Штогрін О. В. Науково-технічні заходи по зменшенню пошкоджуваності 

статорів потужних турбогенераторів, спричинених вібрацією в торцевих зонах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. 
машини й апарати" / Штогрін Олександр Валерійович ; Одес. нац. політехн. ун-т, 

[Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Одеса, 2016. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-0356 А] 

 УДК 621.452.32-226.1:620.178.5 

621.5 Пневматична енергетика: машини та інструменти. 

Холодильна техніка 

На ступінь доктора 

3085. Кравченко М. Б. Науково-технічні основи підвищення ефективності пе-

ріодичних тепломасообмінних процесів у кріогенній техніці : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. 

техніка, системи кондиціювання" / Кравченко Михайло Борисович ; Одес. нац. акад. 
харч. технологій. — Одеса, 2016. — 48 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 43—44 

(25 назв). — [2016-0270 А] УДК 621.56:536.2 

На ступінь кандидата 

3086. Буяджи О. Д. Підвищення ефективності процесів термотрансформації в 

автономних ежекторних холодильних машинах : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, 

системи кондиціювання" / Буяджи Олексій Дмитрович ; Одес. нац. акад. харч. 

технологій. — Одеса, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(32 назви). — 100 пр. — [2016-0451 А] УДК 621.574 

3087. Наумова А. М. Теплопередаючі характеристики пульсаційних капіляр-

них теплових труб, призначених для малогабаритних систем охолодження : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та 

пром. теплоенергетика" / Наумова Альона Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(14 назв). — 100 пр. — [2016-0511 А] УДК 621.565.952.047:536.2 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

3088. Баранов О. О. Наукові основи формування розподілу іонних потоків із 

заданими характеристиками в пристроях плазмово-іонної обробки поверхні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.03.07 "Процеси фіз.-

техн. оброб." / Баранов Олег Олегович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2016. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (53 назви). 

— 100 пр. — [2016-1404 А] УДК 621.793.74 

3089. Куцай О. М. Наукові основи формування вдосконалених та високоякіс-

них вуглецевих плівок функціонального призначення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Куцай Олек-

сандр Михайлович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — 

Київ, 2016. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (35 назв). — 100 пр. — [2016-

0596 А] УДК 621.793.015 

На ступінь кандидата 

3090. Берлізєва Т. В. Регулювання міцності ливарних форм і стрижнів на 

етапах їх технологічного використання на основі оптимізації складу рідкоскляних 

холоднотвердіючих сумішей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Берлізєва Тетяна Вікторівна ; Нац. металург. 

акад. України, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Дніпропетровськ, 2016. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-1405 А] 

 УДК 621.742 

3091. Бобух О. С. Розвиток методу розрахунку раціонального режиму дефор-

мації при холодній пільгерній прокатці котельних труб з урахуванням несимет-

ричності формозміни металу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Бобух Олександр Сергійо-

вич ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — [2016-0934 А] УДК 621.774.36 

3092. Кеуш Д. В. Стрижневі суміші з неорганічними зв'язувальними компо-

нентами і комбінованим наповнювачем для виготовлення виливків із залізовугле-

цевих сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Кеуш Дар'я Вікторівна ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 

(37 назв). — 110 пр. — [2016-1137 А] УДК 621.743.4:669.1.017 

3093. Ремез О. А. Розвиток методу розрахунку раціонального режиму про-

катки сталей, схильних до підвищеного розширення, в витяжних калібрах без-
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перервних станів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Ремез Олег Анатолійович ; Нац. 

металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—

18 (10 назв). — 120 пр. — [2016-0899 А] УДК 621.771 

3094. Родіонов М. О. Обґрунтування раціонального способу врівноваження 

механізму хитання кристалізатора машини безперервного лиття заготовки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.08 "Машини для 

металург. вир-ва" / Родіонов Микола Олександрович ; Нац. металург. акад. України, 

[Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2016. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1195 А] 

 УДК 621.74:621.822.83 

3095. Сичук В. А. Підвищення ефективності технології абразивоструменевого 

оброблення поверхонь деталей ливарного виробництва : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Сичук 

Віктор Анатолійович ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1532 А] 

 УДК 621.7.022.4 

3096. Фесенко К. В. Модифікування чавуну в ливниковій системі для вироб-

ництва двошарових виливків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Фесенко Катерина Валеріївна ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—

22 (24 назви). — 110 пр. — [2016-1545 А] УДК 621.74.046 

621.8 Деталі машин. Витратні матеріали. Кріпильні вироби. 

Змащування 

На ступінь кандидата 

3097. Абдулкерімов І. Д. Технологічне забезпечення якості різьбових з'єднань 

у глухих отворах деталей з алюмінієвих сплавів деформуючим інструментом : 

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

машинобуд." / Абдулкерімов Ілімдар Діляверович ; Нац. техн. ун-т "Харків. полі-

техн. ін-т". — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. 

— [2016-1281 А] УДК 621.88.084/.086 

3098. Закора О. В. Зменшення динамічного навантаження тунельного еска-

латора з проміжним розміщенням приводу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Закора Оксана Володимирівна ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (18 назв). — 100 пр. — [2016-1335 А] УДК 621.87 

3099. Лимар П. В. Оптимізація режимів руху вантажопідйомних машин на 

складах лісоматеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / Лимар Петро Володимирович ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—21 (28 назв). — 100 пр. — [2016-0417 А] УДК 621.87.02 

3100. Лук'янов І. М. Обґрунтування кінематичних і конструкційних пара-

метрів зернових елеваторів з відцентровим розвантаженням : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / 

Лук'янов Ігор Михайлович ; Укр. інж.-пед. акад., [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 

ім. Петра Василенка]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2016-0215 А] УДК 621.867.3 
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3101. Слепужніков Є. Д. Поліпшення роботи механізму пересування мосто-

вого крана за рахунок застосування пружного елементу ходового колеса : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-трансп. 

машини" / Слепужніков Євген Дмитрович ; Укр. інж.-пед. акад., [Нац. ун-т цивіл. 

захисту України Держ. служби України з надзвичайн. ситуацій]. — Харків, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2016-0147 А] 

 УДК 621.874.027 

3102. Федик В. В. Вплив геометричних параметрів на навантажувальну здат-

ність опорно-поворотного пристрою автокранів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Федик Василь Во-

лодимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (29 назв). — 100 пр. — [2016-0549 А] 

 УДК 621.822.81:629.364.1 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття  

стружки. Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь кандидата 

3103. Гаврушкевич А. Ю. Основні положення кінематики МАО циліндрич-

них зубчастих коліс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Гаврушкевич Андрій 

Юрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-0574 А]

 УДК 621.923 

3104. Гордєєв О. А. Обґрунтування параметрів вібраційної машини струме-

невої дії для нанесення мастилоутримуючих лунок : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Гордєєв Олексій 

Анатолійович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-1115 А] УДК 621.9.06 

3105. Іванова М. С. Технологічне забезпечення продуктивності та якості об-

робки отворів деталей гідропневмосистем комбінованим осьовим інструментом : 

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

машинобуд." / Іванова Марина Сергіївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — 

Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 

100 пр. — [2016-1252 А] УДК 621.952 

3106. Шиндерук С. О. Вдосконалення технічних засобів магнітно-імпульсного 

рихтування автомобільних кузовів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Шиндерук 

Світлана Олександрівна ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-0555 А] 

 УДК 621.982:629.33.023/.024 

622 Гірнича справа 

На ступінь кандидата 

3107. Александров С. С. Обґрунтування та розробка способів забезпечення 

безпеки праці при підтримці виробок крутих вугільних пластів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Алек-

сандров Сергій Сергійович ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т", [Держ. Макіїв. НДІ 
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по безпеці робіт у гірн. пром-сті М-ва енергетики та вугіл. пром-сті України]. — 

Красноармійськ (Донец. обл.), 2015. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(12 назв). — 100 пр. — [2016-0361 А] УДК 622.864 
3108. Баришніков А. С. Закономірності деформування системи "кріплення-

масив" у слабких породах у зоні впливу очисних робіт : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.01 "Маркшейдерія" / Баришніков Ана-
толій Сергійович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2016. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 120 пр. — [2016-1282 А] 

 УДК 622.14:622.831 
3109. Бондар О. В. Діагностичне запобігання розвитку динамічного розцентру-

вання стаціонарних гірничих турбомашин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.05.06 "Гірн. машини" / Бондар Олена Валеріївна ; Держ. 
ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2016. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 120 пр. — [2016-0447 А] 

 УДК 622.232.7-15 
3110. Диняк С. В. Розробка циклічно-поточної технології виробництва ще-

беню на гранітних кар'єрах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.15.03 "Відкрита розроб. родовищ корис. копалин" / Диняк Сергій 
Васильович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 16 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (10 назв). — 100 пр. — [2016-0582 А] УДК 622.235 

3111. Киричко С. М. Обґрунтування параметрів процесів гідромеханізації 
гірничих робіт при використанні гідросумішей високої концентрації : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. 
механіка" / Киричко Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки 
ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—
17 (29 назв). — 100 пр. — [2016-0855 А] УДК 622.648.2:622.693.4 

3112. Ставичний Є. М. Розроблення тампонажних систем для цементування 
хемогенних відкладів у свердловинах родовищ Дніпровсько-Донецької западини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.10 "Буріння 
свердловин" / Ставичний Євген Михайлович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 
газу. — Івано-Франківськ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—
18 (24 назви). — 100 пр. — [2016-0715 А] УДК 622.245.4(477.52/.6) 

624 Цивільне та промислове будівництво загалом 

На ступінь доктора 

3113. Тютькін О. Л. Теоретичні основи комплексного аналізу тунельних 
конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.04 
"Шахт. та підзем. буд-во" / Тютькін Олексій Леонідович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", 
[Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — Дніпропетровськ, 
2016. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (40 назв). — 120 пр. — [2016-1357 А] 

 УДК 624.191.8.042/.046 

На ступінь кандидата 

3114. Вибранець Ю. Ю. Міцність і деформативність комбінованих металевих 
систем, об'єднаних у сумісну роботу зі залізобетонною плитою : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 
та споруди" / Вибранець Юрій Юрійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2016-0948 А] 

 УДК 624.04:[624.014+624.012.45 
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3115. Запоточний Р. М. Деформативність і тріщиностійкість двобалкових не-

розрізних збірно-монолітних прогонових будов мостів для складних умов 

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

05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Запоточний Роман Миколайович ; 

Нац. авіац. ун-т, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Київ, 2016. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2016-0478 А] 

 УДК 624.21.012.3/.4 

3116. Країнський П. І. Міцність та деформативність залізобетонних стиснуто-

зігнутих елементів, підсилених залізобетонною обоймою при дії навантаження : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. 

конструкції, будівлі та споруди" / Країнський Павло Іванович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 

(7 назв). — 100 пр. — [2016-0990 А] УДК 624.012.45.044/.046 

3117. Рижиков К. О. Удосконалення методів розрахунку високонапірних 

сталезалізобетонних водоводів ГЕС та ГАЕС з урахуванням температурних впливів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. 

конструкції, будівлі та споруди" / Рижиков Кирило Олегович ; Харків. нац. ун-т буд-ва 

та архітектури. — Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (18 назв). 

— 100 пр. — [2016-1193 А] УДК 624.012.45:627.85 

625 Цивільне будівництво сухопутних транспортних шляхів 

На ступінь доктора 

3118. Смірнова Н. В. Методологія цільового пошуку проектних рішень дво-

смугових автомобільних доріг загального користування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / 

Смірнова Наталія Володимирівна ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 

2016. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (43 назви). — 100 пр. — [2016-1306 А] 

 УДК 625.7/.8:005.53 

На ступінь кандидата 

3119. Аксьонов С. Ю. Метод розрахунку довговічності асфальтобетонного 

покриття на металевих транспортних спорудах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Аксьо-

нов Сергій Юрійович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-0561 А] УДК 625.852 

3120. Йосифович Р. М. Наукове обґрунтування і практичне вирішення проб-

леми підвищення експлуатаційного ресурсу рейок Київського метрополітену : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.06 "Залізн. колія" / 

Йосифович Роман Миколайович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — Київ, 2015. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0734 А] 

 УДК 625.143.033:625.42 

627 Природні водні шляхи, порти, гавані  

та берегові гідротехнічні споруди 

На ступінь кандидата 

3121. Матвієнко А. О. Удосконалення методики розрахунку сейсмостійкості 

гребель із ґрунтових матеріалів на основі хвильової теорії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та 
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споруди" / Матвієнко Анастасія Олександрівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та 

архітектури. — Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 

100 пр. — [2016-1004 А] УДК 627.824.04:699.841 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід  

і каналізація. Освітлювальна техніка 

На ступінь кандидата 

3122. Добровольська О. Г. Вдосконалення оперативного управління система-

ми подачі та розподілення води в реальному часі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Добро-

вольська Оксана Григорівна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, [Запоріз. держ. 

інж. акад.]. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2016-0768 А] УДК 628.17 

629 Машинобудування транспортних засобів. Транспортне 

машинобудування 

На ступінь кандидата 

3123. Змій С. О. Підвищення безпеки руху поїздів шляхом удосконалення 

засобів електричної сигналізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Змій Сергій Олек-

сійович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (20 назв). — 120 пр. — [2016-0733 А] УДК 629.4.066:656.25 

3124. Каран Є. В. Прогнозування ресурсу авіаційних конструкцій з багатоосе-

редковим пошкодженням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.07.02 "Проектування, вир-во та випробування літал. апаратів" / Каран Євген 

Валентинович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2016-1478 А] УДК 629.735.015.4:539.431 

3125. Крицький Д. М. Модель і методи управління змістом проекту створення 

безпілотної авіаційної техніки цивільного застосування : автореф. дис. на здобуття 

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

Крицький Дмитро Миколайович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—

19 (18 назв). — 100 пр. — [2016-1148 А] УДК 629.735-519:656.7.052 

3126. Маслов І. З. Підвищення ефективності експлуатації суден днопоглиб-

лювального флоту за допомогою використання методу гідродинамічного розмиву 

ґрунтової пульпи в трюмах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Маслов Ігор 

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

Сагайдачного, [ДП "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та 

якості"]. — Київ, 2016. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — 

[2016-1002 А] УДК 629.563.42.017 

3127. Мащак А. В. Моделі для оцінки ризику експлуатації системи радіоуп-

равління безпілотним літальним апаратом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Мащак Андрій 

Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 150 пр. — [2016-0103 А] 

 УДК 629.7.07:621.396.9 
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3128. Мельніков М. С. Вдосконалення технологічної підготовки виробництва 

авіаційних деталей з трубчастих заготовок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.07.02 "Проектування, вир-во та випробування літал. 

апаратів" / Мельніков Михайло Сергійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуков-

ського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2016. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1347 А] УДК 629.7.01.03 

3129. Мойся Д. Л. Поліпшення маневреності і стійкості автопоїзда з довго-

базовим напівпричепом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Мойся Дмитро Леонідович ; Нац. трансп. 

ун-т. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2016-0506 А] УДК 629.334.017.3 

3130. Приймак Л. Б. Підвищення ресурсу прецизійних пар енергетичних 

установок авіаційної наземної техніки шляхом модернізації систем змащення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуа-

тація та ремонт засобів трансп." / Приймак Людмила Борисівна ; Нац. авіац. ун-т. — 

Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 120 пр. — [2016-

0897 А] УДК 629.7.08 

3131. Сиротенко Ю. В. Удосконалення характеристик маневрових тепловозів 

з адаптацією до умов їх експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Сиротенко 

Юрій Валентинович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 150 пр. — [2016-0670 А] 

 УДК 629.424.1.017 

3132. Сімоненко В. В. Поліпшення екологічних показників міських автобусів 

використанням дизельного біопалива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Сімоненко 

Віталій Васильович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2016-0389 А] 

 УДК 629.341.063.6:620.925]:621.436 

3133. Скуріхін В. І. Розвиток ресурсозберігаючих технологій раціонального 

струмознімання на міському електротранспорті : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Скуріхін Владислав 

Ігорович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. ун-т міського госп-ва 

ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2016-0627 А] УДК 629.423.33:629.43]:621.336 

63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове  

господарство. Мисливство. Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь кандидата 

3134. Бродович Ю. Р. Сучасний стан та шляхи удосконалення процесів від-

новлення букових гірських лісів Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / 

Бродович Юрій Романович ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України", [Укр. НДІ гір. 

лісівництва ім. П. С. Пастернака Держ. агентства ліс. ресурсів України і НАН 

України]. — Львів, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 

100 пр. — [2016-1092 А] УДК 630*23(477.8) 
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3135. Лосюк В. П. Лісівничо-екологічні засади природоохоронного госпо-
дарства у лісах парку "Гуцульщина" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Лосюк Василь 
Петрович ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України", [Укр. НДІ гір. лісівництва 
ім. П. С. Пастернака Держ. агентства ліс. ресурсів України та НАН України]. — 
Львів, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 
[2016-1157 А] УДК 630*56:502.211](477.86) 

631/638 Сільське господарство 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь доктора 

3136. Ільїн В. Ю. Конкурентоспроможність аграрних підприємств України в 
умовах глобалізації: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ільїн 
Валерій Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки". — Київ, 2016. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—33 (83 назви). — 
130 пр. — [2016-1336 А] УДК 631.11:339.137.2](477) 

На ступінь кандидата 

3137. Бадалов Х. М. Формування та шляхи зниження собівартості продукції 
рослинництва в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємства-
ми" / Бадалов Хазар Мехралі огли ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — 
Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 
100 пр. — [2016-0004 А] УДК 631.155.2:338.534 

3138. Карамушка О. М. Економічний розвиток насіннєвих підприємств з 
виробництва зернових колосових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Карамушка 
Олександр Миколайович ; Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т. — Дніпро-
петровськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 
[2016-0850 А] УДК 631.14:633.1 

3139. Мартинюк Г. П. Організаційно-економічні засади відродження скотарства в 
сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Мартинюк Галина 
Петрівна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0218 А] УДК 631.11:636.2 

3140. Станко Г. В. Фінансово-економічний механізм забезпечення конку-
рентоспроможності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
Станко Галина Володимирівна ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, [Буковин. держ. 
фінанс.-екон. ун-т]. — Кам'янець-Подільський (Хельниц. обл.), 2016. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 150 пр. — [2016-1393 А] 

 УДК 631.11:339.137.2 
3141. Федик О. В. Механізми залучення в обіг товарних ресурсів сільсько-

господарської продукції господарств населення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Федик 
Ольга Володимирівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — 
Львів, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2016-
1430 А] УДК 631.115.11:631.155 
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631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь кандидата 

3142. Ляшко А. П. Обґрунтування параметрів молотильно-сепаруючого при-

строю тангенціального типу зернозбирального комбайна : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 

вир-ва" / Ляшко Анастасія Петрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — Київ, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (17 назв). — 100 пр. — 

[2016-0501 А] УДК 631.354.2.02 

3143. Маланчук О. В. Обґрунтування параметрів технологічних систем від-

новлення робочих органів ґрунтообробних машин : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 

Маланчук Олександр Васильович ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2016. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2016-0419 А]

 УДК 631.31.02 

3144. Масалабов В. М. Обґрунтування схеми та конструктивно-технологічних 

параметрів двомашинного посівного агрегату на основі трактора тягового класу 1,4 : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і 

засоби механізації с.-г. вир-ва" / Масалабов Василь Миколайович ; Таврійс. держ. 

агротехнол. ун-т. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1000 А] УДК 631.37 

3145. Матковський О. І. Обґрунтування параметрів робочого органу плуга 

для викопування саджанців плодових культур : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 

Матковський Олександр Іванович ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. — Мелітополь 

(Запоріз. обл.), 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — 

[2016-1006 А] УДК 631.312.68.02 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 

3146. Абрамов Д. А. Оцінка стану основних типів ґрунтів Правобережного 

Степу України методами багатоспектрального космічного сканування : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознавство і 

агрофізика" / Абрамов Дмитро Андрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 

наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Миколаїв. 

нац. аграр. ун-т]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). 

— 100 пр. — [2016-1401 А] УДК 631.4:528.8.042](292.486:477.4) 

3147. Коротка І. Г. Біологічна трансформація азоту в агроценозах з житом 

озимим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.07 

"Мікробіологія" / Коротка Ірина Григорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т с.-г. 

мікробіології та агропром. вир-ва. — Чернігів, 2016. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 20—22 (20 назв). — 100 пр. — [2016-0072 А] 

 УДК 631.461.5:633.14"324" 

631.5 Агротехніка 

На ступінь доктора 

3148. Балашова Г. С. Наукові основи насінництва картоплі на півдні України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і 



   

 
171 

насінництво" / Балашова Галина Станіcлавівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Держ. установа "Ін-т сіл. госп-ва степ. зони", [Ін-т зрошув. землеробства]. — 

Дніпропетровськ, 2016. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—41 (74 назви). — 

100 пр. — [2016-0005 А] УДК 631.53:635.21](477.7) 
3149. Єгоров Д. К. Методологічні основи селекції та насінництва жита озимо-

го з використанням ефекту гетерозису : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-
ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Єгоров Дмитро Костянтино-
вич ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. — Харків, 
2016. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (64 назви). — 100 пр. — [2016-
0261 А] УДК 631.527:633.14"324" 

На ступінь кандидата 

3150. Гагін А. О. Мінливість та успадкування господарсько-цінних ознак у 
вики ярої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 
"Селекція і насінництво" / Гагін Андрій Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 120 пр. — [2016-0454 А] 

 УДК 631.524:633.35"321" 
3151. Костючко С. С. Оптимізація елементів технології вирощування цукро-

вих буряків в умовах західного Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Костючко Сергій Степанович ; 
Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля, [Ін-т сіл. госп-ва 
Карпат. регіону]. — Вінниця, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(20 назв). — 100 пр. — [2016-0073 А] УДК 631.5:633.63](292.485:477.8) 

3152. Котельников Д. І. Ефективність способів обробітку ґрунту та живлення 
посівів кукурудзи на півдні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Котельников Дмитро Ігорович ; 
Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. землеробства, Нац. акад. аграр. 
наук України]. — Херсон, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. 
— [2016-1254 А] УДК 631.51+631.84]:633.15(477.7) 

3153. Товстановська Т. Г. Селекційна цінність генофонду льону олійного та 
створення на його основі вихідного матеріалу для селекції сортів в умовах 
південного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Товстановська Тетяна Григорівна ; Нац. 
акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, [Ін-т олійн. культур 
НААН України]. — Харків, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (28 назв). 
— 100 пр. — [2016-1398 А] УДК 631.527:633.85](292.486:477.7) 

3154. Федоренко І. В. Мінливість морфо-біологічних ознак колекційних зразків і 
виділення джерел високої продуктивності і якості пшениці м'якої ярої в умовах 
Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.05 "Селекція і насінництво" / Федоренко Ірина Вікторівна ; Нац. акад. аграр. 
наук України, Держ. установа "Ін-т сіл. госп-ва степ. зони", [Миронів. ін-т пшениці 
ім. Д. М. Ремесла]. — Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2016-0169 А] УДК 631.528:633.11"321"(292.485:477) 

3155. Федоренко М. В. Селекція пшениці твердої ярої на стійкість до ви-
лягання та продуктивність рослин для умов Лісостепу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 
Федоренко Марина Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа "Ін-т 
сіл. госп-ва степ. зони", [Миронів. ін-т пшениці ім. Д. М. Ремесла]. — Дніпро-
петровськ, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-
0170 А] УДК 631.527:633.11"321"(292.485:477) 
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3156. Шевель Л. О. Біологічні особливості рослин калістефусу китайського 
(Callistephus chinensis (L.) Nees) і їх використання в селекційному процесі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 "Селекція і 
насінництво" / Шевель Лариса Олексіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 
садівництва. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 
100 пр. — [2016-1315 А] УДК 631.527:635.9 

3157. Шутенко Т. О. Однофазний спосіб збирання насіння цукрових буряків за 
хімічного підсушування насінників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Шутенко Таїса Олександрівна ; 
Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків. — Київ, 2016. 
— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1359 А] 

 УДК 631.55:633.63 
3158. Юрченко Т. В. Мінливість господарсько цінних ознак у гібридних 

поколіннях пшениці м'якої озимої за дії мутагенів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Юрченко Тетяна 
Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків, 
[Миронів. ін-т пшениці ім. Д. М. Ремесла]. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—22 (17 назв). — 100 пр. — [2016-0400 А] 

 УДК 631.527.5:633.11"324" 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь кандидата 

3159. Діденко Н. О. Обґрунтування комплексу заходів для забезпечення ре-
сурсоефективного використання зрошуваних земель : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Діденко Наталія Олек-
сандрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. — Київ, 
2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21. — 100 пр. — [2016-1461 А] 

 УДК 631.67:332.334.4](477.72) 

631.92/.96 Сільськогосподарська екологія. Типи  

насаджень. Оцінювання ділянки 

На ступінь кандидата 

3160. Драга М. В. Екологічні особливості регуляції адаптивного потенціалу 
агроценозів за модифікуючої дії фізіологічно активних речовин : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Драга Мар'яна 
Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування, 
[Навч.-наук. центр "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 
2016. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—24 (38 назв). — 100 пр. — [2016-0260 А]
 УДК 631.95:631.811.98:633.1 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь кандидата 

3161. Абдуллаєва Я. А. Особливості розвитку вовчка соняшникового та роз-
робка заходів з обмеження його шкідливості в умовах північного Степу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фіто-
патологія" / Абдуллаєва Яна Алимівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 
[Луган. нац. аграр. ун-т]. — Харків, 2016. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(9 назв). — 100 пр. — [2016-1441 А] УДК 632.53:633.854.78](292.486:477.61) 
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3162. Вільна В. В. Хрестоцвіті клопи на ріпаку ярому й гірчиці у Східному 

Лісостепу України та удосконалення заходів обмеження їх чисельності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / 

Вільна Вікторія Віталіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 

[Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — [2016-0020 А] 

 УДК 632.7:632.9]:633.8](477.52/.6) 

3163. Карплюк В. Г. Нематодні хвороби квітково-декоративних рослин за-

критого ґрунту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

06.01.11 "Фітопатологія" / Карплюк Віра Георгіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України, [Ін-т захисту рослин Нац. акад. аграр. наук України]. 

— Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-

0588 А] УДК 632.8:631.467:635.9 

3164. Кубик М. М. Вірусні хвороби листкового апарату цукрових буряків і 

заходи з обмеження їх шкідливості в Правобережному Лісостепу України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / 

Кубик Микола Михайлович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 

[Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 2016. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — [2016-0077 А] 

 УДК 632.3:633.63](292.485:477.4) 

633/635 Рослинництво загалом. Рільництво.  

Садівництво. Городництво 

633 Рільництво. Польові культури та їхнє виробництво 

На ступінь доктора 

3165. Іоніцой Ю. С. Наукові основи оптимізації агротехнічних умов виро-

щування буряків цукрових різних біологічних форм : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Іоніцой Юрій Сера-

фимович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства 

НААН", [Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків]. — Київ, 2016. — 43 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 37—41 (34 назви). — 100 пр. — [2016-0482 А] УДК 633.63:631.5 

3166. Стригун О. О. Стійкість сортів пшениці озимої та їх використання проти 

шкідників в інтегрованому захисті в Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Стригун Олександр 

Олексійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т захисту 

рослин Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 2016. — 45 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 35—42 (67 назв). — 100 пр. — [2016-0632 А] 

 УДК 633.11"324":[632.931.1:631.526.3]](477) 

На ступінь кандидата 

3167. Клименко І. В. Вплив регуляторів росту рослин, біопрепарату, мінераль-

них добрив на врожайність сої залежно від сортів та краплинного зрошення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рос-

линництво" / Клименко Ігор Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — 

Харків, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (9 назв). — 100 пр. — [2016-

1371 А] УДК 633.34:631.811.98 
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3168. Козирєв В. В. Вплив комплексу агромеліоративних заходів на про-

дуктивність сої при зрошенні слабомінералізованими водами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Козирєв 

Валерій Валерійович ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. 

землеробства Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1338 А] УДК 633.34:631.67 

3169. Курач О. В. Продуктивність льону олійного залежно від елементів 

технології вирощування в умовах Західного Лісостепу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Курач Оксана 

Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства 

НААН", [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону]. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1491 А] 

 УДК 633.854.54:631.5(292.485:477) 

3170. Найдьонова В. О. Вплив основного обробітку ґрунту та інокуляції 

насіння на продуктивність сої на зрошуваних землях півдня України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / 

Найдьонова Віра Опанасівна ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. 

землеробства Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-1298 А] 

 УДК 633.34:631.847](477.7) 

3171. Павленко В. Ю. Продуктивність агрофітоценозу люпину вузьколистого 

з вівсом голозерним в умовах Лісостепу Правобережного : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Павленко Віталій 

Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства 

НААН". — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(10 назв). — 100 пр. — [2016-0780 А] УДК 633.367:631.5](292.485:477.4) 

3172. Пташник М. М. Вплив норм і строків внесення добрив на врожайність і 

якість зерна жита озимого на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агро-

хімія" / Пташник Максим Михайлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 

центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Уман. нац. ун-т 

садівництва]. — Харків, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). — 

100 пр. — [2016-1387 А] УДК 633.14"324":631.8](292.485:477.4) 

3173. Романько Ю. О. Продуктивність сої залежно від строків сівби, добрив та 

бактеріальних препаратів в умовах Лівобережного Лісостепу України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 

Романько Юрій Олександрович ; Сум. нац. аграр. ун-т, Полтав. держ. аграр. акад. — 

Суми, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2016-0904 А] УДК 633.34:631.5:631.8](292.485:477.5) 

3174. Тригуба О. В. Функціонування симбіотичної системи люпин — Bra-

dyrhizobium sp. (Lupinus) за сумісного застосування ризобофіту та регуляторів росту 

рослин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.12 

"Фізіологія рослин" / Тригуба Олена Василівна ; Уман. нац. ун-т садівництва [та ін.]. 

— Умань (Черкас. обл.), 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (23 назви). — 

100 пр. — [2016-1049 А] УДК 633.367:631.8 

3175. Тютюнник В. А. Оптимізація технології вирощування ріпаку озимого та 

ярого в умовах північно-східного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Тютюнник Владислав 
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Анатолійович ; Сум. нац. аграр. ун-т, Полтав. держ. аграр. акад. — Суми, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-0920 А] 
 УДК 633.853.49:631.5](292.485:477-18) 
3176. Чернобай С. В. Розвиток рослин і врожайність ячменю ярого залежно 

від норми висіву та позакореневих підживлень у східній частині Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рос-
линництво" / Чернобай Сергій Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 
рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — 
Харків, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2016-0312 А] УДК 633.16"321":631.5](292.485:477) 

635 Садові рослини. Садівництво. Овочівництво 

На ступінь кандидата 

3177. Циганська О. І. Формування продуктивності сортів сої залежно від спо-
собів застосування макро- і мікроелементів в умовах Правобережного Лісостепу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-
ництво" / Циганська Олена Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 
центр "Ін-т землеробства НААН", [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Київ, 2016. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2016-1231 А] 

 УДК 635.655:631.8](292.485:477.4) 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

3178. Музика В. П. Фармакодинаміка та фармакокінетика нового комбі-
нованого антибактеріального препарату на основі флуорфеніколу та флуніксину 
меглуміну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.04 
"Вет. фармакологія та токсикологія" / Музика Віктор Павлович ; 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, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—35 (49 назв). — 100 пр. — [2016-
0508 А] УДК 636.09:615.281.9.015 

3179. Решетніченко О. П. Санітарна оцінка та ефективне використання при-
родних мінералів для профілактики мікотоксикозів і підвищення продуктивності 
тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 16.00.06 
"Гігієна тварин та вет. санітарія" / Решетніченко Олександр Петрович ; Харків. держ. 
зоовет. акад., [Одес. держ. аграр. ун-т]. — Харків, 2016. — 39 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 31—35 (40 назв). — 100 пр. — [2016-0347 А] УДК 636.09:636.083 

На ступінь кандидата 

3180. Алєксеєва Г. Б. Лептоспіроз тварин : (діагностика, етіол. структура та 
прогнозування ризиків) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
[спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / 
Алєксеєва Галина Борисівна ; Держ. вет. та фітосанітар. служба України, Держ. 
наук.-контрол. ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів, [Держ. НДІ з лаб. 
діагностики та вет.-санітар. експертизи]. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2016-1443 А] 

 УДК 636.09:616.98:579.834 
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3181. Гірковий А. Ю. Еймеріоз курей : (поширення, патогенез та спец. заходи 

профілактики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 

16.00.11 "Паразитологія" / Гірковий Андрій Юрійович ; Львів. нац. ун-т вет. ме-

дицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2016. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2016-1327 А] 

 УДК 636.52/.58.09:616.993.19 

3182. Губерук В. О. Вплив антидоту сукупно з антиоксидантами на організм 

бугайців для корекції системи антиоксидантного захисту за гострого нітритного 

токсикозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.04 

"Вет. фармакологія та токсикологія" / Губерук Віталій Олексійович ; Львів. нац. ун-т 

вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2016. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-0369 А]

 УДК 636.2.09-055.1:615.9 

3183. Данко Г. В. Фармако-токсикологічна характеристика та антибактеріаль-

на оцінка препарату на основі флаволігнанів розторопші плямистої : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та 

токсикологія" / Данко Ганна Володимирівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та 

біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-1332 А] 

 УДК 636.09:[615.281.9:582.998.16 

3184. Марущак Л. В. Ку-лихоманка: епізоотологія і лабораторна діагностика : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. 

мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Марущак Людмила 

Василівна ; Держ. вет. та фітосанітар. служба України, Держ. наук.-контрол. ін-т 

біотехнології і штамів мікроорганізмів [та ін.]. — Київ, 2016. — 25 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (20 назв). — 100 пр. — [2016-1498 А] 

 УДК 636.09:616.98:579.881.1 

3185. Півень О. Т. Кишкові цестодози овець : (поширення, патогенез, ліку-

вання) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 

"Паразитологія" / Півень Ольга Тарасівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорис-

тування України, [Одес. держ. аграр. ун-т]. — Київ, 2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2016-1184 А] УДК 636.39.09:616.995.1 

3186. Слободян Р. О. Еймеріоз телят : (поширення, діагностика та лікування) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Пара-

зитологія" / Слободян Раїса Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-

вання України. — Київ, 2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. 

— [2016-1209 А] УДК 636.2"464".09:616.993.1 

3187. Ташута В. С. Противірусні властивості індол-вмісних конденсованих 

тетрациклічних сполук у системі in vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби 

та імунологія" / Ташута Віктор Сергійович ; 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, 2016. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (16 назв). — 120 пр. — [2016-0302 А] 

 УДК 636.09:616.98:578.82/.83 

3188. Ушкалов А. В. Біологічні властивості ієрсиній та розробка засобу їх 

індикації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 

"Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Ушкалов Артем 
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Валерійович ; Держ. вет. та фітосанітар. служба України, Держ. наук.-контрол. ін-т 

біотехнології і штамів мікроорганізмів. — Київ, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2016-0167 А] УДК 636.09:579.84.083.1 

3189. Юрко П. С. Диференційна діагностика та специфічна профілактика вірус-

них ентеритів гусей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 

16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Юрко 

Поліна Сергіївна ; Держ. вет. та фітосанітар. служба України, Держ. наук.-контрол. 

ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів, [Держ. дослід. станція птахівництва Нац. 

акад. аграр. наук України]. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0197 А] 

 УДК 636.598.09:616.98-07-084 

636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь доктора 

3190. Черненко О. М. Розробка та реалізація селекційних методів оцінки 

конституції і адаптаційної здатності молочної худоби : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / 

Черненко Олександр Миколайович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Дніпропетров. 

держ. аграр.-екон. ун-т]. — Миколаїв, 2016. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 

(37 назв). — 100 пр. — [2016-0184 А] УДК 636.2.034.082.2 

На ступінь кандидата 

3191. Воробель М. І. Молочна продуктивність та обмінні процеси в організмі 

корів за корекції вітамінно-мінерального живлення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / 

Воробель Марія Ігорівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій  

ім. С. З. Ґжицького, [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону НААН України]. — Львів, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-1287 А]

 УДК 636.2.084.087.7 

3192. Змія М. М. Фізіолого-біохімічний статус і продуктивність бугайців на 

відгодівлі за впливу вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 

тварин" / Змія Мирослава Михайлівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехно-

логій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2016. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(15 назв). — 130 пр. — [2016-1250 А] УДК 636.2.084.55:591.133 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь кандидата 

3193. Гроза В. І. Удосконалення технологічних прийомів виробництва про-

дукції перепелівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Гроза Варвара 

Ігорівна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2016. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2016-0833 А] 

 УДК 636.59:598.261.7]:637.4/.5 

3194. Коляда С. Г. Особливості процесів травлення у динаміці росту чорного 

африканського страуса при застосуванні Гуміліду : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / 
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Коляда Сузанна Геннадіївна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій  

ім. С. З. Ґжицького, [Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т]. — Львів, 2016. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 130 пр. — [2016-1373 А] УДК 636.5.087.7 

3195. Рубан Н. О. Продуктивна дія комбікормів з соняшниковим і соєвим 

лецитином при вирощуванні молодняку гусей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / 

Рубан Наталія Олександрівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 

ім. С. З. Ґжицького, [Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т]. — Львів, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1264 А] 

 УДК 636.598.084.52.085.55 

637 Продукти тваринництва і мисливства 

На ступінь доктора 

3196. Бордунова О. Г. Теоретичне обґрунтування та розробка інноваційної 

технології передінкубаційної обробки яєць курей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринницт-

ва" / Бордунова Ольга Георгіївна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Сум. нац. аграр. ун-т]. 

— Миколаїв, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—37 (75 назв). — 100 пр. — 

[2016-0811 А] УДК 637.43:636.52/.58.082.474 

На ступінь кандидата 

3197. Білик О. Я. Розробка технології альбумінового сиру "Урда" із молока 

різних видів тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Білик 

Оксана Ярославівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Львів. нац. ун-т вет. 

медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — Одеса, 2016. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2016-1284 А] УДК 637.3 

3198. Калмикова Г. Ф. Розроблення технології сиру термокислотного, зба-

гаченого молочнокислою мікрофлорою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з 

гідробіонтів" / Калмикова Ганна Феодосіївна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Ін-т 

продовол. ресурсів Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-0978 А] УДК 637.33.055 

3199. Крижак Л. М. Удосконалення технології йогурту функціонального при-

значення з використанням ехінацеї пурпурової : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і 

продуктів з гідробіонтів" / Крижак Лілія Миколаївна ; Одес. нац. акад. харч. 

технологій, [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Одеса, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2016-1255 А] УДК 637.146.34:615.32 

3200. Крижська Т. А. Розробка технології сиров'яленого суцільном'язового 

продукту із м'яса птиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів" / 

Крижська Тетяна Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Ін-т продовол. ресурсів, 

Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 120 пр. — [2016-0993 А] УДК 637.525:637.54 

3201. Ланженко Л. О. Розробка технології твердого сиру функціонального 

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

спец. 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів" / 
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Ланженко Любов Олександрівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2016. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2016-1152 А] 

 УДК 637.354.03:613.292 

3202. Літвінова І. О. Подовження строків зберігання напівфабрикатів та ковбас з 

використанням поліфенольних сполук з виноградного насіння : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. 

продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Літвінова Інна Олександрівна ; Одес. нац. 

акад. харч. технологій. — Одеса, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2016-1343 А] УДК 637.52:663.2-052-049.35 

3203. Медведський О. В. Інтенсифікація процесу та удосконалення засобів 

доїння корів в умовах фермерського виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-

ва" / Медведський Олександр Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природоко-

ристування України, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Київ, 2016. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (23 назви). — 100 пр. — [2016-0381 А] 

 УДК 637.115:631.115.1 

3204. Прокопенко І. О. Удосконалення технологій виробів з м'яса птиці з 

використанням атермічного оброблення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з 

гідробіонтів" / Прокопенко Ірина Олександрівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. 

— Одеса, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). — 

100 пр. — [2016-1303 А] УДК 637.54.03 

3205. Тимчук А. В. Розроблення технології заморожених молочно-білкових 

сумішей з продуктами переробки пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з 

гідробіонтів" / Тимчук Алла Вікторівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2016. 

— 22 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — [2016-

0788 А] УДК 637.146:664.765 

3206. Українцева Ю. С. Розробка технології паст білкових для дитячого 

харчування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.04 

"Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Українцева Юлія 

Сергіївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2016. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2016-1225 А] 

 УДК 637.1.045:664-404.9:613.22 

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 доктора 

3207. Водолазька С. А. Сучасна видавнича галузь східноєвропейського регіону: 

інноваційні детермінанти та актуальні трансформації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.05 "Теорія та історія вид. 

справи та редагування" / Водолазька Світлана Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2016. — 28 с. — Бібліогр.: с. 24—25 (25 назв). 

— 100 пр. — [2016-0819 А] УДК 655.4/.5(4-11) 
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На ступінь кандидата 

3208. Романюк Н. С. Становлення видавничої справи Єлисаветграда і при-
леглих територій (кінець XVIII — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.05 "Теорія та історія вид. 
справи та редагування" / Романюк Наталя Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, Ін-т журналістики, [Київ. нац. ун-т культури і мистецтв М-ва культури 
України]. — Київ, 2016. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 
100 пр. — [2016-0905 А] УДК 655.1(477.65)"179/191" 

656 Транспортні та поштові служби. Організація  

та управління перевезеннями 

На ступінь доктора 

3209. Григорова Т. М. Теоретичні основи організації маршрутних автобусних 
перевезень у приміському сполученні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / Григорова Тетяна Михайлівна ; 
Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2016. — 42 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 36—39 (34 назви). — 100 пр. — [2016-0690 А] 

 УДК 656.132.022.025.2 

На ступінь кандидата 

3210. Аверічев І. М. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств 
водного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Аверічев Ігор Миколайович ; 
Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. — Київ, 
2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2016-1361 А] 

 УДК 656.6.07 
3211. Бойків М. В. Безпечні режими руху транспортних засобів у темну пору 

доби з урахуванням функціонального стану водія : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Трансп. системи" / Бойків Микола 
Васильович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, [Нац. ун-т "Львів. 
політехніка"]. — Харків, 2016. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 
100 пр. — [2016-0248 А] УДК 656.13.052.5 

3212. Бужбецький Р. Ю. Вдосконалення методів попередження зіткнення 
суден з урахуванням особливостей їх взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Бужбецький 
Ростислав Юрійович ; Нац. ун-т "Одес. мор. акад.". — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1451 А] УДК 656.61.052.48 

3213. Дахно Н. Б. Моделі прийняття рішень для дистанційного керування 
безпілотними літальними апаратами на основі варіаційно-градієнтних методів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. 
технології" / Дахно Наталія Борисівна ; Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2015. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2016-0728 А] 

 УДК 656.7.052:629.734.33]:519.816 
3214. Дульфан С. Б. Закономірності впливу "перехоплюючих" парковок на 

формування транспортних потоків : (на прикладі м. Харкова) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / 
Дульфан Сергій Борисович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — 
Харків, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2016-
1126 А] УДК 656.11.021.5:656.11.015 
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3215. Кропивницький В. С. Метод оцінки експлуатаційної ефективності ви-

користання водного транспортного засобу з дотриманням вимог охорони довкілля : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуа-

тація та ремонт засобів трансп." / Кропивницький Віталій Станіславович ; Київ. 

держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. — Київ, 2016. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-1256 А] 

 УДК 656.6.017 

3216. Овчаренко С. М. Удосконалення системи контролю за доставкою вантажів 

на залізничному транспорті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.22.01 "Трансп. системи" / Овчаренко Сергій Миколайович ; Держ. 

екон.-технол. ун-т трансп. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 150 пр. — [2016-0706 А] УДК 656.2.073.5 

3217. Постранський Т. М. Закономірності надійної діяльності водія в системі 

"водій — транспортний засіб — середовище" : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.04 "Ергономіка" / Постранський Тарас 

Миколайович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, [Нац. ун-т 

"Львів. політехніка"]. — Харків, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2016-0295 А] УДК 656.13:331.101.1 

3218. Птиця Г. Г. Визначення рівня безпеки дорожнього руху на автомо-

більних дорогах загального користування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Трансп. системи" / Птиця Геннадій Григорович ; 

Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (18 назв). — 100 пр. — [2016-0535 А] 

 УДК 656.13.052/.053 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

3219. Грицишен Д. О. Обліково-аналітичне забезпечення управління еконо-

міко-екологічною безпекою підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Грицишен Димитрій 

Олександрович ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2016. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 31—37 (66 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-0766 А] 

 УДК 657:658.14/.15 

3220. Любенко А. М. Трансформація контролю діяльності суб'єктів держав-

ного сектору економіки до міжнародних стандартів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Любенко 

Андрій Миколайович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2016. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (43 назви). — 120 пр. — [2016-0336 А] 

 УДК 657.6:006.032]:334.724.6 

3221. Метелиця В. М. Розвиток бухгалтерської професії в аграрному секторі 

економіки: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Метелиця Володимир 

Михайлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 

економіки". — Київ, 2016. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (42 назви). — 

100 пр. — [2016-0420 А] УДК 657:631.1 

3222. Назарова К. О. Синергія внутрішнього та зовнішнього аудиту : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та 
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аудит" / Назарова Каріна Олександрівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2016. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (77 назв). — 100 пр. — [2016-0339 А] 

 УДК 657.6 

3223. Рожелюк В. М. Організація бухгалтерського обліку діяльності під-

приємств з переробки сільськогосподарської продукції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 

Рожелюк Вікторія Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-

т аграр. економіки". — Київ, 2016. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—35 (74 назви). — 

130 пр. — [2016-0622 А] УДК 657:631.145 

3224. Харламова О. В. Методологія формування та архітектоніка транспа-

рентної фінансової звітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Харламова Олена Вікторівна ; 

Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2016. — 41 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—38 (51 назва). — 100 пр. — [2016-0550 А] УДК 657.37 

На ступінь кандидата 

3225. Бонарев В. В. Моделювання облікового процесу трансакційних витрат та 

їх аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Бонарев Володимир Валерійович ; Тернопіл. нац. екон. 

ун-т. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 

120 пр. — [2016-0363 А] УДК 657.471 

3226. Гордієнко Л. П. Облік і контроль незавершеного виробництва пиво-

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Гордієнко Лариса Петрівна ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-0646 А] 

 УДК 657:663.4 

3227. Дріга О. П. Обліково-аналітичне забезпечення управління сек'юрити-

зацією активів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Дріга Ольга Павлівна ; Житомир. держ. 

технол. ун-т. — Житомир, 2016. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 

— 120 пр. — [2016-1466 А] УДК 657:336.764.1 

3228. Зубчик С. М. Внутрішньогосподарський контроль на підприємствах: 

організація та методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Зубчик Світлана Миколаївна ; Центр. 

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

2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2016-1473 А] 

 УДК 657.6 

3229. Марчин М. І. Управлінський облік і контроль витрат операційної 

діяльності в цукровій промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Марчин Михайло Ігорович ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 120 пр. — [2016-0999 А] УДК 657:664.1 

3230. Мельник Т. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення контролювання фі-

нансових результатів підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Мельник Тетяна Юріївна ; 

Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-0778 А] 

 УДК 657:658.14/.15 



   

 
183 

3231. Монастирська Т. Б. Облік та контроль в організаціях з обслуговування 
житлового фонду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Монастирська Тетяна Богданівна ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(26 назв). — 120 пр. — [2016-0878 А] УДК 657:332.871 

3232. Семенюк Л. В. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного роз-
витку підприємств ресторанного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Семенюк 
Людмила Віталіївна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад., [Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 120 пр. — [2016-0540 А] УДК 657:640.432 

3233. Сироватченко Л. В. Бухгалтерський облік і аналіз витрат на утримання 
та поліпшення водогосподарських об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Сироватченко Любов 
Віталіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2016. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2016-0144 А] УДК 657.471:628.1 

3234. Стельмах Н. Є. Бухгалтерська експертиза сільськогосподарської діяль-
ності: судово-процесуальний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Стельмах Наталія 
Євгенівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". 
— Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-
1394 А] УДК 657.6:631.16 

3235. Хаймьонова Н. С. Облік і контроль за центрами відповідальності в 
системі управління витратами діяльності підприємства : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 
Хаймьонова Наталія Стефанівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. 
акад. — Львів, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 
100 пр. — [2016-0236 А] УДК 657:658.11 

3236. Цятковська О. В. Облік та аналіз розрахунків з працівниками банків : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Цятковська Олена Віталіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2016-1313 А] УДК 657.1:336.71-051 

3237. Шишута О. Ю. Контроль діяльності кредитних спілок : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 
Шишута Олена Юріївна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад., 
[Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — [2016-0557 А] УДК 657.6:334.732.2 

3238. Штик Ю. В. Бухгалтерський облік винагород працівникам торговельно-
виробничих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Штик Юлія В'ячеславівна ; Харків. 
держ. ун-т харчування та торгівлі, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла 
Туган-Барановського]. — Харків, 2016. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-1280 А] УДК 657:331.225 

3239. Юр'єв О. В. Аудит ефективності операційної діяльності підприємств 
торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз та аудит" / Юр'єв Олексій Вікторович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 
— Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2016-
1074 А] УДК 657.6:658.6 
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658 Організація комерційних і приватних  

підприємств. Організація торгівлі 

На ступінь доктора 

3240. Корж Н. В. Ефективність управління корпоративним капіталом : авто-

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

упр. підприємствами" / Корж Наталія Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — 

Київ, 2016. — 41 с, включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (38 назв). — 

100 пр. — [2016-0491 А] УДК 658.15 

3241. Сумець О. М. Логістична діяльність підприємств олійно-жирової галузі 

та оцінка її ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Сумець Олександр Михайло-

вич ; Нац. ун-т харч. технологій, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 

Василенка]. — Київ, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (70 назв). — 

110 пр. — [2016-0351 А] УДК 658.7:[637.2+664.3 

3242. Токмакова І. В. Теоретико-методологічні основи забезпечення гармо-

нійного розвитку залізничного транспорту України : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Токмакова Ірина Василівна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2016. — 

43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (55 назв). — 115 пр. — [2016-0233 А] 

 УДК 658.5:656.2](477) 

На ступінь кандидата 

3243. Андрющенко І. С. Управління витратами операційної діяльності підприємств 

ресторанного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Андрющенко Ірина 

Сергіївна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2016. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (28 назв). — 100 пр. — [2016-0926 А] 

 УДК 658.155.3:640.432 

3244. Анісімова М. В. Інноваційне відтворення основних засобів на під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Анісімова Марія Вікторівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (16 назв). — 

100 пр. — [2016-0802 А] УДК 658.152:658.589 

3245. Бабенко М. К. Забезпечення інноваційної активності підприємства на 

основі менеджменту знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бабенко Михайло Костян-

тинович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0563 А]

 УДК 658.589:005 

3246. Баранов А. І. Управління формуванням оборотних активів підприємств 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Баранов Антон Ігорович ; Держ. ВНЗ 

"Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 2016. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0929 А] 

 УДК 658.153:69 

3247. Бердинських С. О. Синтез традиційних та сучасних засобів проектної 

графіки в художньому формоутворенні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : [спец.] 05.01.03 "Техн. естетика" / Бердинських Святослав Олек-

сандрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2016. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — [2016-0444 А] УДК 658.512.2 

3248. Бирка М. І. Розвиток системи залучення прямих іноземних інвестицій на 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бирка Марія Ігорівна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (21 назва). — 100 пр. — [2016-0806 А] УДК 658.152:330.322.1(1-87) 

3249. Бондарчук М. Ю. Конкурентоспроможність суб'єкта малого бізнесу в 

роздрібній торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бондарчук Марина Юріївна ; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 

(23 назви). — 100 пр. — [2016-0448 А] УДК 658.87:658.821 

3250. Бурсов Р. В. Економічне стимулювання технологічного оновлення 

промислових підприємств : (на прикладі підприємств машинобуд.) : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Бурсов Ростислав Вікторович ; ПрАт "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом". — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(7 назв). — 120 пр. — [2016-0940 А] УДК 658.589:62 

3251. Градюк Н. М. Організаційно-економічний механізм реалізації соціальної 

відповідальності торговельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Наталія Михайлівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — 

Львів, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (22 назви). — 100 пр. — [2016-

1410 А] УДК 658.6:005.35 

3252. Громко Л. С. Формування системи мотивування персоналу підприємств 

роздрібної торгівлі на засадах поведінкового підходу : автореф. дис. на здобуття 

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

Громко Лілія Сергіївна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад., 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2016. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (28 назв). — 100 пр. — [2016-0463 А] УДК 658.87:331.101.3 

3253. Гуля Ю. В. Використання брендингу підприємствами галузі птахів-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Гуля Юлія Володимирівна ; Житомир. нац. 

агроекол. ун-т. — Житомир, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). 

— 100 пр. — [2016-0204 А] УДК 658.8:636.5]:659.126 

3254. Дуда В. П. Розвиток реструктуризаційного потенціалу підприємств 

молочної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Дуда Володимир Петрович ; 

Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2016. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2016-0473 А] УДК 658.589:637.1 

3255. Задерецька Р. І. Зовнішнє залучення коштів на машинобудівні під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Задерецька Роксолана Іванівна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—22 (25 назв). — 100 пр. — [2016-0966 А] УДК 658.14/.15:621 

3256. Замула О. В. Управління інформаційними витратами переробних під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
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"Економіка та упр. підприємствами" / Замула Олена Василівна ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(23 назви). — 100 пр. — [2016-1370 А] УДК 658.155:004 
3257. Космина Ю. M. Управління поведінкою персоналу підприємства на 

засадах корпоративної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Космина Юрій Mихайло-
вич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2016-0593 А] УДК 658.114.5:005.95 

3258. Кремець Т. С. Конформне відображення рисунків на ізометричні сітки у 
формотворчих дизайн-процесах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.01.03 "Техн. естетика" / Кремець Тетяна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архітектури, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — 
Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2016-
0531 А] УДК 658.512.2 

3259. Кузьменко А. В. Організаційно-економічні засади розвитку транспорт-
но-логістичної інфраструктури підприємств залізничного транспорту України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. підприємствами" / Кузьменко Анна Вячеславівна ; Укр. держ. ун-т залізн. 
трансп. — Харків, 2016. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2016-0078 А] УДК 658.7:656.2.07](477) 

3260. Левченко О. В. Управління логістичним потенціалом підприємств за-
лізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Левченко Ольга Вікторівна ; 
Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—20 (36 назв). — 100 пр. — [2016-0598 А] УДК 658.7:656.2.07 

3261. Лисак Г. Г. Управління комерційною діяльністю підприємств оптової 
торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. підприємствами" / Лисак Галина Георгіївна ; Харків. держ. ун-т 
харчування та торгівлі. — Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2016-0653 А] УДК 658.86:005 

3262. Малик О. В. Формування механізму управління фінансовою безпекою 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Малик Ольга Володимирівна ; 
Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—
18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-0871 А] УДК 658.14/.15 

3263. Олініченко К. С. Управління товарними запасами підприємств роздріб-
ної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. підприємствами" / Олініченко Катерина Сергіївна ; Харків. держ. 
ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2016-0663 А] УДК 658.7:005]:658.87 

3264. Паук О. Є. Формування і реалізація стратегій інвестування машино-
будівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Паук Оксана Євгеніївна ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 19—22 (20 назв). — 100 пр. — [2016-1182 А] УДК 658:62:330.322 

3265. Попель С. А. Формування інноваційного потенціалу промислового під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. підприємствами" / Попель Сергій Анатолійович ; Хмельниц. нац. 
ун-т. — Хмельницький, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 
100 пр. — [2016-1190 А] УДК 658.589:62 
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3266. Саталкіна Л. О. Формування та використання інвестиційних портфелів 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Саталкіна Лілія Олександрівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—

21 (21 назва). — 100 пр. — [2016-1203 А] УДК 658.152 

3267. Семененко О. В. Економічна стійкість підприємства в контексті роз-

витку організаційної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Семененко Олена 

Володимирівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2016-1204 А] 

 УДК 658:005.73 

3268. Томашевська О. Ю. Економічне стимулювання ефективного водозабез-

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

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Томашевська Олена 

Юріївна ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. 

— Краматорськ (Донец. обл.), 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-1223 А] УДК 658.265:628.1.034.2 

3269. Том'юк О. Я. Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності про-

дукції автомобілебудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Том'юк Олеся 

Ярославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). — 100 пр. — [2016-0716 А] УДК 658.8:629.33 

3270. Тубальцева Н. П. Мотивація фахівців до інноваційної діяльності на про-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Тубальцева Наталя Пилипівна ; 

Одес. нац. політехн. ун-т, [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — 

Одеса, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2016-

0158 А] УДК 658.589 

3271. Хоменко О. І. Стратегія розвитку підприємства з урахуванням його 

життєвого циклу та ринкової вартості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Іванівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Харків. нац. ун-т буд-ва та 

архітектури]. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 

120 пр. — [2016-1059 А] УДК 658.11:005.21 

3272. Чорнобиль О. В. Формування системи адаптації персоналу на під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Чорнобиль Олександр Володимирович ; Поділ. 

держ. аграр.-техн. ун-т, [Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України]. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2016. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1314 А] 

 УДК 658.3:005.95/.96 

3273. Яртим І. А. Забезпечення економічної безпеки в управлінні стратегіч-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Яртим Ірина Анатоліївна ; 

Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 150 пр. — [2016-1079 А] 

 УДК 658.14/.15:005.21 
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66 Хiмiчна технологія. Хiмiчна промисловість  

і спорiдненi галузі 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 

3274. Гнатишин Н. М. Енерго-, ресурсоощадний технологічний процес зне-

шкодження рідких відходів виробництва натрію гіпохлориту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. 

речовин" / Гнатишин Надія Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", 

[Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2016-0828 А] УДК 661.43:502.174 

3275. Тітов Т. С. Підвищення екологічної безпеки коксохімічних виробництв 

хімічним вилученням сірковуглецю із бензольної фракції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Тітов Тарас 

Сергійович ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського, 

[Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: 

с. 17—21 (30 назв). — 100 пр. — [2016-0672 А] УДК 661.221:504.61 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь кандидата 

3276. Зайцев Г. Л. Обґрунтування раціональних технічних характеристик 

системи "грохот-дробарка" для зменшення енергозатрат та підвищення якості 

підготовки вугілля до коксування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.05.08 "Машини для металург. вир-ва" / Зайцев Геннадій Лео-

нідович ; Нац. металург. акад. України, [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Дніпро-

петровськ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-

1469 А] УДК 662.74:621.926 

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова промисловість 

На ступінь доктора 

3277. Свідло К. В. Наукове обґрунтування використання дієтичних добавок 

рослинного походження в технологіях кулінарної продукції геродієтичного при-

значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.16 

"Технологія харч. продукції" / Свідло Карина Володимирівна ; Харків. держ. ун-т 

харчування та торгівлі, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — Харків, 2016. — 44 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 30—40 (97 назв). — 130 пр. — [2016-1039 А] 

 УДК 664:[613.2:613.98 

На ступінь кандидата 

3278. Божко Т. В. Формування споживних властивостей десертних емуль-

сійних крем-лікерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.15 "Товарознавство харч. продуктів" / Божко Тетяна Василівна ; Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(23 назви). — 100 пр. — [2016-0936 А] УДК 663.834-027.3 

3279. Деренівська А. В. Наукове обґрунтування параметрів обладнання для 

пакування сипкої харчової продукції в картонні пачки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., 
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мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Деренівська Анастасія Василівна ; Нац. ун-т харч. 

технологій. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2016-0467 А] УДК 663/664:621.798.142 
3280. Міклашевська Ю. Б. Споживні властивості драглеподібних харчових 

продуктів для спортсменів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство харч. продуктів" / Міклашевська Юлія Бог-
данівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2016. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (20 назв). — 100 пр. — [2016-1010 А] 

 УДК 664-026.746:[613.292:796.071.2 
3281. Омельченко С. Б. Технологія напівфабрикату збивного з використанням 

какао-масла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 
"Технологія харч. продукції" / Омельченко Світлана Борисівна ; Харків. держ. ун-т 
харчування та торгівлі. — Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (17 назв). — 130 пр. — [2016-1016 А] УДК 664.3-026.744:663.914.4 

3282. Петрина А. Б. Технологія спредів зі складовими рослинного походжен-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.04 
"Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів'' / Петрина Алла 
Богданівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2016. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — [2016-1022 А] УДК 664.33 

665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли 

665.6/.7 Процеси і продукти нафтової та суміжних  
з нею галузей промисловості 

На ступінь кандидата 

3283. Велігорська Ю. В. Синтез і властивості високотемпературних олео-
мастил : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.07 
"Хім. технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / Велігорська Юлія Володи-
мирівна ; Нац. авіац. ун-т, [ДП "Укр. НДІ нафтоперероб. та нафтохім. пром-сті 
"МАСМА" М-ва енергетики та вугіл. пром-cті України]. — Київ, 2016. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0684 А]
 УДК 665.765-021.54:665.65 

3284. Гриценко Ю. Б. Одержання бітумів і бітумних емульсій, модифікованих 
інден-кумароновими смолами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / Гри-
ценко Юрій Борисович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-0953 А]
 УДК 665.775 

3285. Черноусов Є. Ю. Деструктивна переробка вуглеводневої сировини в 
неорганічних розплавах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / Черноусов 
Євген Юрійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Східноукр. нац. ун-т ім. Воло-
димира Даля]. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2016-1234 А] УДК 665.637.092 

666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість  
в'яжучих. Цемент і бетон 

На ступінь кандидата 

3286. Дєхтярюк О. І. Поліпшення фізико-механічних властивостей штукатур-

ного складу на в'яжучому з фосфогіпсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Дєхтярюк Ольга 

Ігорівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2016. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1247 А] УДК 666.91.015 
3287. Салєй А. А. Склоемалеві та склокристалічні електроізоляційні покриття 

для виробів з кольорових металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Салєй 
Андрій Аркадійович ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпро-
петровськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — 
[2016-0909 А] УДК 666.29.017 

3288. Хохлов М. А. Антикорозійні та декоративні склоемалі для сталевих 
виробів зі зниженою температурою випалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / 
Хохлов Максим Андрійович ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — 
Дніпропетровськ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. 
— [2016-1060 А] УДК 666.293.522 

3289. Шевченко В. Ю. Створення технологічного комплекту обладнання для 
приготування та транспортування фібробетонних сумішей з синтетичними во-
локнами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.02 
"Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструкцій" / Шевченко Вікторія Юріївна ; 
Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2016. — 25 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 19—23 (19 назв). — 100 пр. — [2016-1437 А] УДК 666.97 

669 Металургія 

На ступінь кандидата 

3290. Ванюков А. А. Підвищення металургійних властивостей самовідновлю-
вальних обкотишів з використанням вторинних залізовмісних матеріалів для забез-
печення ефективності доменної плавки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. 
сплавів" / Ванюков Антон Андрійович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпро-
петровськ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2016-
1096 А] УДК 669.162.2.04 

3291. Мисливченко О. М. Особливості структуроутворення та властивості 
високоентропійних сплавів системи Cr-Al-Fe-Co-Ni-Cu-Mn-V : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознавство та терміч. 
оброб. металів" / Мисливченко Олександр Миколайович ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-1166 А] УДК 669.017-15:621.785 

3292. Субботіна М. Г. Вдосконалення структури і складу спечених інстру-
ментальних матеріалів на основі їх трансформацій при мікропластичній деформації : 
автореф. дис. на здобуття вченого ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Метало-
знавство та терміч. оброб. металів" / Субботіна Марія Геннадіївна ; Держ. ВНЗ 
"Приазов. держ. техн. ун-т", [Донец. нац. техн. ун-т]. — Маріуполь (Донец. обл.), 
2016. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 
[2016-1214 А] УДК 669.017 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі промисловості  
та ремесла, що виробляють готову продукцію 

На ступінь доктора 

3293. Кулігін М. Л. Розвиток наукових основ технології низькотемпературної 
підготовки целюлозовміщуючих текстильних матеріалів : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. 
і трикотаж. виробів" / Кулігін Михайло Львович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 
2016. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—41 (57 назв). — 100 пр. — [2016-0082 А]
 УДК 677.027.2 

На ступінь кандидата 

3294. Білей П. П. Обґрунтування параметрів та розроблення режимів кон-

вективного сушіння пиломатеріалів з деревини явора : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія деревооброб., ви-

готовлення меблів та виробів з деревини" / Білей Петро Петрович ; Держ. ВНЗ "Нац. 

лісотехн. ун-т України". — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2016-0202 А] УДК 674.047 

3295. Васильєва О. С. Удосконалення дизайн-проектування головних уборів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія 

текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. виробів" / Васильєва Олена Сергіївна ; Київ. 

нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—

21 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0015 А] УДК 687.4.016 

3296. Гаголкіна З. О. Особливості формування, структура та властивості 

систем на основі сітчастих поліуретанів і введених in situ вуглецевих нанотрубок і 

комплексів перехідних металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Гаголкіна Зоя Олександрів-

на ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., 

табл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-1105 А] 

 УДК 678.644 

3297. Лещенко Ю. П. Інтелектуальна система вимірювання механічних ве-

личин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.01 

"Прилади та методи вимірювання мех. величин" / Лещенко Юлія Павлівна ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2016-1296 А] 

 УДК 681.2.08:004.89 

3298. Романкевич Я. О. Розробка технології фарбування поліамідних текстильних 

матеріалів окислювальними барвниками за гетерокоагуляційним механізмом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія 

текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. виробів" / Романкевич Ярослав Олегович ; 

Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (32 назви). — 100 пр. — [2016-1197 А] УДК 677.027.423 

681 Точна механіка та автоматика 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування  

і регулювання. Високі технології. Смарт-технології 

На ступінь кандидата 

3299. Баган Т. Г. Робастне керування інерційними контурами котлоагрегата зі 

змінними параметрами на базі внутрішньої моделі : автореф. [дис.] на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 

Баган Тарас Григорович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-0564 А]

 УДК 681.5 
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3300. Бриксін В. О. Моделі та методи автоматизованого керування рухом 

поїзда на основі адаптивної корекції швидкості : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи та процеси керування" / Бриксін 

Володимир Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Укр. держ. ун-т 

залізн. трансп.]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 

— 100 пр. — [2016-0937 А] УДК 681.51:656.2.052.44 

3301. Джабран Абдалхамід Абдалнабі. Автоматизація процесів керування 

колоною синтезу у виробництві метанолу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Джабран 

Абдалхамід Абдалнабі ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєро-

донецьк (Луган. обл.), 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. 

— [2016-1333 А] УДК 681.5 

3302. Євсіна Н. О. Синтез нечіткого регулятора для системи управління про-

цесом сушіння капілярно-пористих матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи та процеси керування" / Євсіна 

Наталя Олександрівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 110 пр. — [2016-0207 А] 

 УДК 681.515:66.047 

3303. Крупник О. О. Автоматизація процесу керування виробленням холод-

ного дуття в доменному виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Крупник Олександр 

Олександрович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", [Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. — 

Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2016-0864 А] УДК 681.51:669.16.013 

3304. Рибальченко М. О. Управління процесом формування багатокомпо-

нентних порцій із застосуванням нейро-нечітких систем дозування шихти на конвеєр 

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

05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Рибальченко Марія Олександрівна ; 

Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", [Нац. металург. акад. України]. — Кривий Ріг 

(Дніпропетров. обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2016-0537 А] УДК 681.5:669.162.2 

3305. Сотнікова Т. Г. Оптимальне керування процесом подрібнення залізних 

руд в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Сотнікова Тетяна Ген-

надіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2016-

1392 А] УДК 681.5:[622.341:622.73 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь доктора 

3306. Броневицький С. П. Розвиток організаційно-технологічних основ будів-

ництва доступного житла з урахуванням містоформуючих особливостей територій 

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

05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Броневицький Сергій Петро-
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вич ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпро-

петровськ, 2016. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (36 назв). — 100 пр. — 

[2016-1286 А] УДК 69.05:711.582](1-25) 

3307. Сторчай Н. С. Фізико-хімічні основи виготовлення модифікованої 

стінової кераміки при знижених температурах випалу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Сторчай 

Надія Станіславівна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — 

Дніпропетровськ, 2016. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—29 (33 назви). — 100 пр. — 

[2016-0151 А] УДК 691.421:666.3-13 

3308. Троян В. В. Технологічні основи підвищення та прогнозування довго-

вічності бетонів для масивних споруд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Троян Вячеслав Васильо-

вич ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2016. — 39 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—36 (36 назв). — 100 пр. — [2016-0157 А] 

 УДК 691.32:624.012.4 

На ступінь кандидата 

3309. Білик А. О. Інструментарій організації будівництва для спеціальних 

інфраструктурних проектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Білик Андрій 

Олексійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2016-0722 А] 

 УДК 696/697:005.2 

3310. Галущак І. В. Підвищення ефективності конвективних поверхонь на-

гріву котельних агрегатів в системах теплогазопостачання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та тепло-

газопостачання" / Галущак Ірина Володимирівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та 

архітектури. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2016-0576 А] УДК 697.3:536.24 

3311. Журавська Н. Є. Енергоефективні системи теплопостачання з без-

реагентною обробкою води : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Журавська 

Наталія Євгенівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0842 А] 

 УДК 697.34:697.4 

3312. Погосов О. Г. Енергоефективне паропостачання промислових технологій 

з глибокою утилізацією енергетичного потенціалу пари : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та тепло-

газопостачання" / Погосов Олександр Григорович ; Київ. нац. ун-т буд-ва та 

архітектури. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2016-0893 А] УДК 696.3:697.5 

3313. Шарапа С. П. Технологія влаштування пілонів каркасних багатопо-

верхових будівель в самопідйомній опалубній системі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. 

буд-ва" / Шарапа Сергій Павлович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 

2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2016-0676 А]

 УДК 69.057.5.056.55 



   

 
194 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних  

одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях.  

Ландшафти, парки. Сади 

На ступінь доктора 

3314. Блінова М. Ю. Методологічні основи формування соціокультурної 

ідентичності в архітектурному середовищі сучасного міста : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, 

реставрація пам'яток архітектури" / Блінова Марія Юріївна ; Харків. нац. ун-т буд-ва 

та архітектури. — Харків, 2016. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (43 назви). — 

100 пр. — [2016-0011 А] УДК 711.4:316.7 

На ступінь кандидата 

3315. Булах І. В. Принципи символізації архітектурно-художнього образу 

міського середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : 

[спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Булах Ірина 

Валеріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2016. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0938 А] 

 УДК 711.4.012 

3316. Стецюк І. І. Соціокультурні принципи гармонійної трансформації міського 

середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 

18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Стецюк Ірина 

Ігорівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2016-1537 А] 

 УДК 711.4.01:316.7 

3317. Шлапко Л. В. Архітектурно-містобудівні принципи формування оптово-

роздрібних продовольчих ринкових комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток 

архітектури" / Шлапко Леся Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Полтав. 

нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — Львів, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2016-1276 А] УДК 711.552.1.01:339.378.2 

72 Архітектура 

На ступінь кандидата 

3318. Аль-Ода Н. А. А. Вплив образів архітектурної спадщини Вавилона на 

формування світової архітектури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітек-

тури" / Аль-Ода Насір Алі Абдульхуссейн ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Одес. 

держ. акад. буд-ва та архітектури]. — Львів, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

та в підрядк. прим. — [2016-1084 А] УДК 72.032 

3319. Дивак В. І. Методичні засади архітектурно-планувального розширення 

художніх музеїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 

18.00.02 "Архітектура будівель та споруд" / Дивак Віктор Іванович ; Київ. нац. ун-т 

буд-ва і архітектури. — Київ, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16 

(9 назв). — 100 пр. — [2016-0957 А] УДК 727.012:069:7 



   

 
195 

3320. Ковальчук К. К. Еволюція функціонально-просторової організації 

масових типів будівель громадського призначення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток 

архітектури" / Ковальчук Ксенія Костянтинівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. 

— Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. 
— [2016-0649 А] УДК 725.01 

3321. Костюк О. О. Наукові засади архітектурно-планувальної організації со-

ціально орієнтованого житлового середовища : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
архітектури" / Костюк Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — 

Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2016-1489 А] УДК 728.1.01 

3322. Макухін М. О. Архітектурно-планувальні тенденції і принципи форму-

вання багатофункціональних мостових споруд : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток 

архітектури" / Макухін Микита Олегович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. 

акад. образотвор. мистецтва і архітектури М-ва культури України]. — Київ, 2016. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2016-0603 А]
 УДК 725.95.01 

3323. Ус В. Ф. Композиційні принципи та технологічні засади формотворення 

православних надгробків кінця ХІХ — початку ХХ століття : (на прикладі Лук'янів. 

цвинтаря м. Києва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.01.03 "Техн. естетика" / Ус Вікторія Феліксівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архітектури, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0548 А] 

 УДК 726.825.012:271.2](477-25)"189/191" 

73/76 Образотворче мистецтво.  

Декоративно-прикладне мистецтво 

На ступінь кандидата 

3324. Костюкова В. М. Вишивальне мистецтво Київщини ХХ — початку 

ХХІ століття : (типологія, стилістика, традиції та сучас. трансформація) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 21.00.01 [тобто 

26.00.01] "Теорія та історія культури" / Костюкова Валентина Миколаївна ; НАН 
України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. 

— Київ, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2016-1374 А]

 УДК 746.3(477.41)"190/201" 

3325. Пасічник Л. В. Ювелірне мистецтво України ХХ — початку ХХІ сто-

ліття : (історія, стилістика, персоналії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Пасічник Лілія 

Володимирівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2015. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 

100 пр. — [2016-1381 А] УДК 739.2(477)"190/201" 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь кандидата 

3326. Гиса О. А. Краківська та львівська музикознавчі школи: історія, типо-

логія, тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-
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знавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Гиса Оксана Андріївна ; Одес. нац. муз. 

акад. ім. А. В. Нежданової, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Одеса, 

2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2016-1409 А] 

 УДК 78.03:378.6.093.5](438-21+477.83-25) 

3327. Кириченко А. Д. Концепція "світового театру" в оперній творчості ні-
мецьких композиторів другої половини ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мис-

тецтво" / Кириченко Аліна Дмитрівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — 

Одеса, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 120 пр. — [2016-1416 А] 
 УДК 782.071.1(430)"195/201" 

3328. Олійник Д. Б. Ксилофон у просторі музичної культури Європи  

(VIII ст. до н. е. — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Олійник Дмитро Борисович ; 

М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2016. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2016-0114 А] 

 УДК 780.634.02(4)"-07/201" 

3329. Регуліч І. В. Нотна колекція отця Володимира Ганжука як зразок канону 

церковних піснеспівів богослужбової практики православної церкви в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 

"Муз. мистецтво" / Регуліч Ірина Вікторівна ; М-во культури України, Львів. нац. 

муз. акад. ім. М. В. Лисенка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 

2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (17 назв). — 100 пр. — [2016-0130 А] 

 УДК 783.2:271.2-534.5](477) 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 

3330. Жарова І. О. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації при 

первинному екзогенно-конституціональному ожирінні в підлітків : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. 

реабілітація" / Жарова Ірина Олександрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 

України. — Київ, 2016. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (27 назв). — 100 пр. 

— [2016-0841 А] УДК 796.035:613.25-053.6 
3331. Когут І. О. Соціально-гуманістичні засади розвитку адаптивної фізичної 

культури в Україні : (на матеріалі адапт. спорту) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 

виховання різних груп населення" / Когут Ірина Олександрівна ; Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України. — Київ, 2016. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—41 
(80 назв). — 100 пр. — [2016-0592 А] УДК 796.034(477) 

3332. Ніканоров О. К. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації 

спортсменів з пошкодженням передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба : 

(на прикладі ігр. видів спорту) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з 
фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Ніканоров Олексій 

Костянтинович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2016. — 39 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 33—36. — 100 пр. — [2016-1261 А] 

 УДК 796.035:[616.758:616.728.3]-085 

На ступінь кандидата 

3333. Апайчев О. В. Корекція фізичного стану чоловіків другого зрілого віку в 

процесі занять оздоровчим фітнесом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 

різних груп населення" / Апайчев Олександр Валентинович ; Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України, [Класич. приват. ун-т]. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2016-1241 А] 
 УДК 796.412.035-055.1-053.85 

3334. Баженков Є. В. Функціонування та розвиток громадського сектору в 

системі оздоровчо-рекреаційної рухової активності державних службовців : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 
"Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Баженков Євген Воло-

димирович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2016. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — [2016-1242 А] 

 УДК 796.035-057.34 
3335. Бутенко Г. О. Підвищення фізичного стану дітей молодшого шкільного 

віку засобами оздоровчого туризму в процесі фізичного виховання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 

культура, фіз. виховання різних груп населення" / Бутенко Галина Олександрівна ; 

Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2016-0813 А] УДК 796.5.011.1:613.7]-053.5 

3336. Вако І. І. Удосконалення техніки рукопашного бою в процесі спеціальної 

фізичної підготовки майбутніх фахівців Служби безпеки 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" / Вако Ілля Ілліч ; Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. 

— 100 пр. — [2016-1095 А] УДК 796.85.011.3:351.746.1](477) 

3337. Вітомський В. В. Фізична реабілітація дітей із складними вродженими 

вадами серця з функціонально єдиним шлуночком після гемодинамічної корекції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

[спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Вітомський Володимир Вікторович ; Нац. ун-т 

фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 

100 пр. — [2016-0253 А] УДК 796.035:616.12-007]-053.2 
3338. Голод Н. Р. Фізична реабілітація студенток спеціальної медичної групи з 

врахуванням порушень рухової дієздатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Голод 

Наталія Романівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-
Франківськ, 2016. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—21. — 100 пр. — [2016-0829 А]

 УДК 796.012:615.825]-056.26-057.875-055.2 

3339. Дейнеко А. Х. Формування культури рухової діяльності в учнів п'ятих та 

шостих класів засобами основної гімнастики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 
виховання різних груп населення" / Дейнеко Альфія Хамзіївна ; Львів. держ. ун-т 

фіз. культури, [Харків. держ. акад. фіз. культури]. — Львів, 2016. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-0033 А] 

 УДК 796.012.4-057.874:796.4 
3340. Дудко М. В. Профілактика порушень біогеометричного профілю постави 

студентів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 

різних груп населення" / Дудко Михайло Валерійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і 
спорту України. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 

— [2016-0474 А] УДК 796.011.3-057.875 
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3341. Ковальчук В. І. Особистісні детермінанти професійного вигорання 

тренерів в спорті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Ковальчук Вікторія 

Іванівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—21. — 100 пр. — [2016-1485 А] УДК 796.071.43:159.947.24 

3342. Король С. А. Удосконалення фізичного виховання студентів технічних 

спеціальностей засобами спортивного орієнтування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 

виховання різних груп населення" / Король Світлана Анатоліївна ; Львів. держ. ун-т 

фіз. культури, [Сум. держ. ун-т]. — Львів, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-0071 А] УДК 796.011.3-067.875 

3343. Кувалдіна О. В. Індивідуалізація підготовки ралійних екіпажів з ураху-

ванням чинників результативності багатоетапних змагань : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Кувалдіна Ольга Вікторівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Нац. ун-т 

кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1419 А] 

 УДК 796.71.093.54.015 

3344. Кучер Т. В. Оптимізація фізичної підготовленості студентів гуманітар-

ного вузу з різним типом автономної нервової системи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 

фіз. виховання різних груп населення" / Кучер Тетяна Василівна ; ДВНЗ "Прикарпат. 

нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Кременец. обл. гуманітар.-пед. акад. ім. Т. Г. Шев-

ченка]. — Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — 

[2016-0867 А] УДК 796.011.3-057.875 

3345. Людовик Т. В. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів, які 

навчаються за освітнім напрямом "мікро- та наноелектроніка" : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 

культура, фіз. виховання різних груп населення" / Людовик Тетяна Вікторівна ; 

Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Нац. акад. сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагай-

дачного, М-во оборони України]. — Львів, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. 

— 100 пр. — [2016-0097 А] УДК 796.011.3:378.147 

3346. Первачук Р. В. Удосконалення фізичної підготовки кваліфікованих борців 

вільного стилю з використанням спрямованого впливу на системи енергозабезпе-

чення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 

спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Первачук Ростислав Вікторович ; 

Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2016. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—14. — 100 пр. — [2016-1512 А] УДК 796.81.015.132 

3347. Рожкова Т. А. Корекція порушень постави спортсменів високої кваліфі-

кації у спортивних танцях засобами фізичної реабілітації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реа-

білітація" / Рожкова Тетяна Андріївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — 

Київ, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-

0902 А] УДК 796.412.071.035 

3348. Рудницький О. В. Корекція тілобудови студенток засобами оздоровчого 

фітнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 

спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / 
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Рудницький Олександр Володимирович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. 

— Київ, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (11 назв). — 100 пр. — [2016-

0906 А] УДК 796.412.035-057.875 

3349. Салатенко І. О. Психофізичне вдосконалення студенток економічних 

спеціальностей на основі спортивно-орієнтованого фізичного виховання : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 

"Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Салатенко Іван Олександро-

вич ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Сум. держ. пед. ун-т 

ім. А. С. Макаренка]. — Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2016-0908 А] УДК 796.012.2-057.875 

3350. Човган Р. Я. Розвиток соціальної активності школярів 10—11 років 

засобами фізичної культури в умовах дитячого оздоровчого табору : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 

культура, фіз. виховання різних груп населення" / Човган Ростислав Ярославович ; 

ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2016. — 

18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2016-1068 А] 

 УДК 796.11.035:379.83 

3351. Шлямар І. Л. Удосконалення спеціальної фізичної підготовки військово-

службовців механізованих підрозділів Сухопутних військ Збройних сил 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" / Шлямар Ігор 

Леонідович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Нац. акад. сухопут. військ ім. гетьмана 

Петра Сагайдачного, М-во оборони України]. — Львів, 2016. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-0192 А] 

 УДК 796.015:355.237(477) 

3352. Ячнюк М. Ю. Технологія впровадження засобів активного туризму в 

рекреаційну діяльність студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 

різних груп населення" / Ячнюк Максим Юрійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і 

спорту України. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 

— [2016-0320 А] УДК 796.5.011.3-057.875 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь доктора 

3353. Іваницька М. Л. Особистісний вимір в історії українсько-німецького 

художнього перекладу (від середини ХІХ до початку ХХІ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / 

Іваницька Марія Лонгинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 

39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 (40 назв). — 100 пр. — [2016-0209 А] 

 УДК 81'255.4=161.2=112.2"185/201" 

3354. Пермінова А. В. Рецептивна модель поетичного перекладу : (на мате-

ріалі перекладів америк. поезії ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Пермінова Алла Вікторівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—

31 (36 назв). — 100 пр. — [2016-0890 А] УДК 81'255.4:821.111(73)-1"19" 
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На ступінь кандидата 

3355. Бухольц Н. А. Відтворення ідіолекту персонажів анімаційних фільмів у 
перекладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.16 "Перекладознавство" / Бухольц Наталія Анатоліївна ; Херсон. держ. ун-т, 
[Київ. нац. лінгвіст. ун-т]. — Херсон, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2016-0943 А] УДК 81'255.4:791.228-51 

3356. Голубенко Н. І. Відтворення англомовних репрезентацій концептосфери 
американського Півдня в українському художньому перекладі : (на матеріалі америк. 
романів ХІХ—ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Голубенко Наталія Іванівна ; Херсон. держ. 
ун-т, [Київ. нац. лінгвіст. ун-т]. — Херсон, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2016-1112 А] УДК 81'255.4:821.111(73)-31"18/19" 

3357. Гриців Н. М. Творча особистість Василя Мисика як перекладача в 
контексті української культури ХХ сторіччя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Гриців Наталія Миколаївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 
2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-0257 А] 

 УДК 81'25-051(477)"19"(092) 
3358. Малкович Т. І. Принципи відтворення діалогічного мовлення в англо-

українському кіноперекладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Малкович Тарас Іванович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — 
[2016-0998 А] УДК 81'25=111=161.2:791 

3359. Пособчук О. О. Структурні особливості прийменникових еквівалентів 
слова в українській, німецькій та іспанській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Пособчук Оксана 
Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. 
— Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-
1262 А] УДК 811.161.2+811.112.2+811.134.2]'367.633 

3360. Раті А. О. Жанрові особливості англомовної літератури жахів та їх 
відтворення українською мовою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Раті Андріана Олександрівна ; 
Херсон. держ ун-т, [Гуманітар. ін-т Нац. авіац. ун-ту]. — Херсон, 2016. — 23 с. — 
Бібліогр.: с. 21—22 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1031 А] 

 УДК 81'255.4:821.111-312.4.03=161.2 

811.1/.9 Мови природні та штучні 

811.111 Англійська мова 

На ступінь доктора 

3361. Волкова С. В. Міфолорний простір англомовних амеріндіанських ху-
дожніх текстів: когнітивно-семіотичний і наративний аспекти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Волкова 
Світлана Володимирівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2016. — 32 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 26—29 (30 назв). — 100 пр. — [2016-0405 А] 

 УДК 811.111'42:398.22(73) 

На ступінь кандидата 

3362. Білик О. І. Темпоральна організація американського передвиборчого 

дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
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"Герман. мови" / Білик Ольга Ігорівна ; Херсон. держ. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника]. — Херсон, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2016-0008 А] УДК 811.111'42(73):[808.51/.53:324 

3363. Глухова Л. О. Вербалізація концепту Educational Management у сучасній 

англомовній картині світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Глухова Людмила Олександрівна ; Держ. ВНЗ 

"Запоріз. нац. ун-т", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Запоріжжя, 

2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2016-0827 А] 

 УДК 811.111'373 

3364. Гольцова М. Г. Виведення імплікатур в англійській та українській 

мовах: логіко-прагматичний та контрастивний аспекти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мово-

знавство" / Гольцова Маріанна Геннадіївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2016. 

— 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0687 А] 

 УДК 811.111+811.161.2]-115 

3365. Городецька І. В. Англійськомовний рекламний текст косметичних засобів: 

структура, семантика, прагматика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Городецька Ірина Василівна ; Чер-

нівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0030 А] УДК 811.111'42:[659.123:613.49 

3366. Грибіник Ю. І. Структурно-семантичні особливості англійської геоде-

зичної термінології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Грибіник Юлія Ізидорівна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2016-1246 А] УДК 811.111'373.46:528 

3367. Гриня Н. О. Лінгвопрагматичні особливості контрасту в англійськомов-

ному художньому прозовому дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Гриня Наталія Олександрівна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Чернівці, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2016-0031 А]

 УДК 811.111'42:821.111-3.09 

3368. Драбовська В. А. Лінгвокультурологічна концепція лексикографії США : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Драбовська Віра Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка]. — Запоріжжя, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(16 назв). — 80 пр. — [2016-0958 А] УДК 811.111'374(73) 

3369. Єрченко О. В. Структурно-композиційні та лінгвокогнітивні принципи 

наукової медичної статті та анотації : (на матеріалі америк. англомов. наук. журн. 

періодики (1992—2001 рр.)) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Єрченко Олег Владиславович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-

0840 А] УДК 811.111'42:[050:61]](73)"1992/2001" 

3370. Залужна М. В. Реалізація принципу невизначеності в англійській мові: 

структурно-семантичний та лінгвокогнітивний аспекти : (на матеріалі британ. 

постмодер. худож. текстів ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Залужна Марина Володимирівна ; Держ. 

ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : іл., схема. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-0967 А] УДК 811.111'42:821.111'06-3.09 
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3371. Ковальчук І. В. Вербальні та невербальні засоби маркування товарів у 

сучасному англомовному комунікативному просторі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ковальчук Ірина 

Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2016-0984 А] УДК 811.111'42:659.154 

3372. Лук'янець Т. Г. Ефект крупного плану в художньому та кінематогра-

фічному текстах: когнітивно-семіотичний і наративний аспекти : (на матеріалі англо-

мов. психол. прози та її екранізацій) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Лук'янець Тетяна Геннадіївна ; Київ. 

нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2016-0500 А] УДК 811.111'42:[821.111-311.1.09:791.632 

3373. Навроцька І. М. Розмежування омонімії та полісемії в системі англій-

ського іменника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Навроцька Ірина Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т, 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Херсон, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1170 А] УДК 811.111'367.622 

3374. Остапчук І. І. Тропи та тропеїзація англомовного масмедійного дис-

курсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Остапчук Ірина Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1018 А] 

 УДК 811.111'42 

3375. Павлюк І. Б. Фахова мова фітнесу : (на матеріалі англомов. лексикогр. 

джерел та спец. текстів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Павлюк Ірина Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2016. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-1350 А] 

 УДК 811.111'276.6:796.412 

3376. Свинцова І. О. Лінгвостилістичні засоби художнього впливу в лірико-

поетичному дискурсі Байрона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Свинцова Ірина Олександрівна ; Херсон. держ. 

ун-т, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Херсон, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-0141 А] 

 УДК 811.111'42:821.111-1.09(092) 

3377. Сергієнко В. Л. Лінгвокультурні концепти Pride і Nobility у британській 

мовній картині світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Сергієнко Вікторія Леонідівна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Чернівці, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2016-0142 А] 

 УДК 811.111'42 

3378. Стасів М. В. Семантика і прагматика складнопідрядного речення з 

підрядним з'ясування[м] в сучасній англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Стасів Марія Василівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2016. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-0914 А] 

 УДК 811.111'367.335.2'37 

3379. Стецик Т. С. Лінгвопрагматика стратегії персуазивності в дебатах і про-

мовах сучасних американських політиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Стецик Тетяна Степанівна ; 



   

 
203 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-0150 А] 

 УДК 811.111'42:808.51/.53]:32-051(73) 

3380. Сунько Н. О. Алюзія як маркер інтертекстуальності в англійськомов-

ному газетному заголовку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Сунько Наталія Олегівна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). 

— 100 пр. — [2016-0154 А] УДК 811.111'42:070 

3381. Тоненчук Т. В. Структурно-семантичний, ідеографічний та функційний 

аспекти соматичних фразеологізмів у сучасній англійській мові : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Тоненчук 

Тетяна Василівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1309 А] 

 УДК 811.111'06'37 

3382. Тулюлюк К. В. Лінгвопрагматика сенсоризмів у гендерному вимірі : (на 

матеріалі англійськомов. прози поч. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Тулюлюк Катерина Василівна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1311 А] 

 УДК 811.111'42:305]:821.111-3.09"191" 

3383. Циганкова З. М. Лексичні інновації в англомовному просторі постфе-

міністичних романів початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Циганкова Зоя Миколаївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України]. — 

Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2016-0181 А] 

 УДК 811.111'373:821.111-31.09"201" 

3384. Чеснокова М. В. Просодична динаміка мовлення вікових, гендерних та 

регіональних груп англомовної спільноти : (інструмент.-фонет. дослідж.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Чеснокова Марина Валеріївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2016. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2016-0791 А] 

 УДК 811.111'342'42 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь доктора 

3385. Лисейко Л. В. Норми німецької мови писемних пам'яток середньоверх-

ньонімецького періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Лисейко Лариса Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 39 с. — Бібліогр.: с. 34—36. — 120 пр. — 

[2016-0777 А] УДК 811.112.2'37'42 

На ступінь кандидата 

3386. Баклан І. М. Відтворення імпліцитності у перекладі текстів німець-

комовного офіційно-ділового дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Баклан Ірина Миколаївна ; 

Херсон. держ. ун-т, [Нац. авіац. ун-т]. — Херсон, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-0927 А] УДК 811.112.2'255:005.912 
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3387. Білик К. А. Консоціації художнього концепту Gott у поетичній картині 

світу Р. М. Рільке : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Білик Катерина Аркадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2016-

1088 А] УДК 811.112.2'42 

3388. Боднар О. М. Лінгвістичні особливості німецької фахової мови екології : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. 

мови" / Боднар Олеся Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Чернівці, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2016-1285 А] УДК 811.112.2'276.6:502 

3389. Вереш М. Т. Лексико-семантичні та лінгвопрагматичні особливості ні-

мецької християнсько-богословської терміносистеми : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Вереш Марія 

Тіборівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-0814 А] УДК 811.112.2'373.46:27-1 

3390. Гордій О. М. Фразеологічні експресиви і комунікативи сучасної ні-

мецької мови в Інтернет-текстах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Гордій Оксана Мирославівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — 

Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2016-1328 А] 

 УДК 811.112.2'373.7 

3391. Декало В. О. Граматикалізація дієслова Drohen у німецькій мові ІХ—

ХХІ століть: структурно-семантичний і функціональний аспекти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Декало 

Володимир Олександрович ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2016. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0580 А] 

 УДК 811.112.2'367.625'42"08/20" 

3392. Декало О. О. Комунікативно-прагматична організація сучасного німець-

комовного ділового дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Декало Ольга Олександрівна ; Київ. нац. 

лінгвіст. ун-т. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2016-0466 А] УДК 811.112.2'42 

3393. Фант М. О. Складнопідрядне речення з підрядним часу в ранньоново-

верхньонімецькій мові: структурний та функціональний аспекти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Фант 

Микола Олександрович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2016-1270 А] УДК 811.112.2'367.335 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 

3394. Гончарук Л. М. Жанрові аспекти перекладу офіційно-ділових доку-

ментів франкомовного військового дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Гончарук Лілія 

Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 18 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2016-0525 А] УДК 811.133.1'255'42:355 

3395. Демчук Н. М. Дериваційна та таксономічна характеристика терміно-

системи маркетингової діяльності у французькій мові : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Роман. мови" / Демчук Наталія 

Михайлівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-0729 А]

 УДК 811.133.1'276.6:339.138 

811.134.2 Іспанська мова 

На ступінь кандидата 

3396. Котенко В. Л. Лінгвопрагматичні особливості іспанськомовного спортив-

ного дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Котенко Валентина Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 

[2016-1143 А] УДК 811.134.2'42:796 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь доктора 

3397. Дьячок Н. В. Універбація в російській мові: структурно-семантичний та 

ономасіологічний опис : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

[спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Дьячок Наталя Василівна ; НАН України, Ін-т мово-

знавства ім. О. О. Потебні, [ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Київ, 2016. — 35 с. 

— Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — [2016-0039 А] УДК 811.161.1'373.611 

3398. Яроцька Г. С. Мовна репрезентація економічної свідомості в російській 

лінгвокультурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 

10.02.02 "Рос. мова" / Яроцька Галина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка, Ін-т філології, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 2016. — 34 с. — 

Бібліогр.: с. 24—31. — 100 пр. — [2016-0360 А] УДК 811.161.1'42'276.6:33 

На ступінь кандидата 

3399. Кардашова О. В. Вербальна ідентифікація суб'єкта буденного дискурсу 

в російській лінгвокультурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Кардашова Олена Володимирівна ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2016. 

— 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20. — 100 пр. — [2016-0056 А] УДК 811.161.1'42 

3400. Короткова С. В. Прислівник у спеціальному тексті: структурно-семан-

тичний та системно-функціональний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Короткова Світлана Ві-

таліївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2016. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-

0862 А] УДК 811.161.1'367.624'42 

3401. Мехасюк С. Е. Комунікативно-синтаксична організація роману Леоніда 

Андреєва "Щоденник Сатани" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Мехасюк Світлана Едуардівна ; Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 

100 пр. — [2016-0104 А] УДК 811.161.1'42:821.161.1-31.09 

3402. Синявська О. Є. Російська комерційна номінація ХІХ—ХХІ століть у 

комунікативно-функціональних вимірах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Синявська Ольга Євгенівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2016-0228 А] УДК 811.161.1'37"18/20" 
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811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

3403. Кушлик О. П. Типологія словотвірних парадигм похідних дієслів в 

українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Кушлик Оксана Павлівна ; НАН України, Ін-т укр. мови, 

[Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2016. — 40 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2016-0083 А] УДК 811.161.2'367.625'373.611 

3404. Мельник І. А. Транспозиція частиномовних класів у дієслово в сучасній 

українській літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 

наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Мельник Ірина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т 

укр. мови. — Київ, 2016. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (42 назви). — 100 пр. — 

[2016-1163 А] УДК 811.161.2-26'06'367.625 

3405. Монахова Т. В. Сучасні стратегії текстотворення в українській мові : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 

мова" / Монахова Тетяна Василівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Нац. ун-т 

"Києво-Могилян. акад."]. — Одеса, 2016. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 30—33 

(27 назв). — 100 пр. — [2016-0658 А] УДК 811.161.2'42 

На ступінь кандидата 

3406. Арешенкова О. Ю. Комунікативно-прагматичні та стилістичні пара-

метри рекламного тексту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Арешенкова Олександра Юріївна ; Дніпропетров. нац. 

ун-т ім. Олеся Гончара, [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2016. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2016-0804 А] 

 УДК 811.161.2'42:659.123 

3407. Бутко С. Г. Ономастикон українських замовлянь: походження, склад, 

функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 

"Укр. мова" / Бутко Софія Григорівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 

[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2016. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 

(9 назв). — 100 пр. — [2016-0942 А] УДК 811.161.2'373.2:398.3 

3408. Денисовець І. В. Словотвірна вербалізація емоційно-оцінної семантики в 

сучасній українській дитячій прозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Денисовець Ірина Вікторівна ; НАН 

України, Ін-т укр. мови. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2016-1411 А] УДК 811.161.2'37:821.161.2'06-3-93 

3409. Задорожна А. С. Мова мемуаристики шістдесятників: стилістичний та 

концептуальний виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Задорожна Альона Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2016. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2016-0045 А] УДК 811.161.2'42:82-94.09 

3410. Ігнатенко Д. А. Типологія форм і динаміка українських говірок півночі 

Молдови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 

"Укр. мова" / Ігнатенко Діана Анатоліївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — 

Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2016-0847 А]

 УДК 811.161.2'373'282.2(478-17) 

3411. Карасьова К. А. Дискурсивна практика українськомовних політиків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 
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мова" / Карасьова Катерина Анатоліївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. 

— Дніпропетровськ, 2016. — 23 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — 

[2016-0851 А] УДК 811.161.2'42:32 

3412. Марховська А. Ю. Відтворення евфемізмів в українських перекладах 

іспанськомовної художньої прози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Марховська Анна Юріївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). 

— 100 пр. — [2016-0100 А] УДК 811.161.2'25:821.134.2-3.09 

3413. Меркотан Л. Й. Прецедентні тексти в системі інтертекстуальності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 

мова" / Меркотан Леся Йосипівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 

[Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Чернівці, 2016. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2016-1164 А] УДК 811.161.2'42 

3414. Мікрюкова К. О. Лексико-семантичне поле "місто" в художній прозі 

письменників-постмодерністів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Мікрюкова Катерина Олександрівна ; Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова, [Херсон. держ. ун-т]. — Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2016-0876 А] 

 УДК 811.161.2'37'42:[821-3.09:7.038.6 

3415. Мокляк О. І. Лінгвопрагматичні характеристики українських афекто-

німів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 

"Укр. мова" / Мокляк Оксана Іванівна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. По-

тебні, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Київ, 2015. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (14 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2016-0704 А] 

 УДК 811.161.2'276.3 

3416. Нестеренко А. К. Функційно-семантичні та словотвірні вияви кількісної 

ознаки в прикметниках української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Нестеренко Анастасія Костян-

тинівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна]. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2016-0882 А] УДК 811.161.2'367.623 

3417. Підкуймуха Л. М. Лексичний склад західноукраїнського варіанта літера-

турної мови : (на матеріалі худож. текстів львів. письменників першої пол. ХХ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 

мова" / Підкуймуха Людмила Миколаївна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Нац. ун-т 

"Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-0291 А] 

 УДК 811.161.2-26'373:821(477.83-25)-3.09"190/195" 

3418. Полиця Т. Д. Фразеологічна та паремійна об'єктивація концепту "думка" 

в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.01 "Укр. мова" / Полиця Тетяна Дмитрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

— Київ, 2016. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20 (8 назв). — 100 пр. — [2016-1025 А] 

 УДК 811.161.2'373.7 

3419. Полтавець Ю. С. Лексико-семантичні вияви мовної атракції в україн-

ській публіцистиці початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Полтавець Юлія Сергіївна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(7 назв). — 100 пр. — [2016-1351 А] УДК 811.161.2'373.42"201" 
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3420. Пустовалова В. І. Лінгвокультурний код гри в українській масовій 

комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Пустовалова Віра Іванівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2016. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2016-0752 А] 

 УДК 811.161.2'42:316.77 

3421. Радомська Л. А. Семантичні відношення в термінологічних іменниках-

юкстапозитах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Радомська Людмила Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т 

(м. Вінниця). — Вінниця, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2016-0129 А] УДК 811.161.2'367.622'37 

3422. Редько Є. О. Типи і способи номінування осіб в українських арґотичних 

системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 

"Укр. мова" / Редько Євген Олександрович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Дніпропетровськ, 2016. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2016-0131 А] 

 УДК 811.161.2'373.23'276.45 

3423. Чибор І. С. Репрезентація міфологічного етнокоду культури в україн-

ській фразеології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.01 "Укр. мова" / Чибор Ірина Степанівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2016-1235 А] УДК 811.161.2'373.7:398.4 

3424. Шленьова М. Г. Слово в поетичних текстах В. Голобородька в контексті 

творчості поетів Донбасу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Шленьова Марина Геннадіївна ; Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2016. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 

100 пр. — [2016-1073 А] УДК 811.161.2'42 

3425. Юріна Ю. М. Ідіостиль Олени Теліги : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Юріна Юлія Миколаївна ; 

Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Херсон. держ. ун-т]. — Запоріжжя, 2016. — 17 с. — 

Бібліогр.: с. 15 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1075 А] УДК 811.161.2'38'42 

811.162.1 Польська мова 

На ступінь кандидата 

3426. Половинкіна М. І. Семантика та прагматика кольороназв у польському 

поетичному дискурсі (кінець ХІХ — перша половина ХХ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.03 "Слов'ян. мови" / 

Половинкіна Марія Ігорівна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. — 

Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-1188 А] 

 УДК 811.162.1'37'42"189/195" 

3427. Щербій Н. О. Категорія зворотності дієслів у польській мові : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.03 "Слов'ян. мови" / 

Щербій Наталія Олегівна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН 

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

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-0558 А] 

 УДК 811.162.1'367.625 
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811.511.1 Фінно-угорські мови 

На ступінь кандидата 

3428. Кучер І. А. Структурно-когнітивне моделювання лексико-семантичного 
поля неперехідних дієслів руху у фінській і українській мовах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. 
мовознавство" / Кучер Ігор Анатолійович ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2016. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (10 назв). — 100 пр. — [2016-0701 А] 

 УДК 811.511.111+811.161.2]'367.625.2-115 

82 Художня література. Літературознавство 

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь кандидата 

3429. Давиденко І. О. Інтерпретація образу Публія Овідія Назона в польській, 
австрійській та українській літературах другої половини ХХ століття : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. 
літературознавство" / Давиденко Іван Олександрович ; Бердян. держ. пед. ун-т. — 
Бердянськ (Запоріз. обл.), 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — 
[2016-0032 А] УДК 821.091"19":821.124'01-1.09(092) 

3430. Майстренко Л. В. Типологія і трансляція міфологеми Еросу у творах 
Вергілія, Овідія, Данте, Шекспіра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Майстренко Людмила 
Володимирівна ; Бердян. держ. пед. ун-т, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-0098 А] 

 УДК 821.124'02+821.131.1+821.111].091 

821.111.0 Англійська література 

На ступінь кандидата 

3431. Штельмухова Ю. В. Концепт "чеховське" в англійській літературі 
початку ХХ ст. (Б. Шоу, В. Вулф) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Штельмухова Юлія 
Василівна ; Бердян. держ. пед. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 
Бердянськ (Запоріз. обл.), 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — 
[2016-0194 А] УДК 821.111+821.161.1].091"190" 

821.111(73).0 Література США англійською мовою 

На ступінь кандидата 

3432. Білоножко Л. В. Перекодування джазу як вияв інтермедіальності : (на 
матеріалі романів Е. Л. Доктороу "Регтайм" і Т. Моррісон "Джаз") : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературо-
знавство" / Білоножко Лідія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 
2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 150 пр. — [2016-0009 А] 

 УДК 821.111(73)-31.091:78.036.9 
3433. Прядко Ю. П. Творчість С. Довлатова в американському літературо-

знавстві: проблеми рецепції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Прядко Юлія Павлівна ; 
Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 
(7 назв). — 100 пр. — [2016-0296 А] УДК 821.111(73).09(092) 
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821.133.1.0 Французька література 

На ступінь кандидата 

3434. Виноградов О. М. Антропологізація географічного простору в прозі 

Жоржа Перека : ("Речі", "W, або спогад дитинства", "Життя спосіб використання") : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. 

зарубіж. країн" / Виноградов Олександр Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2016-

0816 А] УДК 821.133.1-3.09(092) 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь кандидата 

3435. Веселовська Н. В. Психологізм української драматургії ХХІ століття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Веселовська Наталія Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Житомир. 

держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). 

— 100 пр. — [2016-0016 А] УДК 821.161.2-2.09"20" 

3436. Капура О. М. Фольклоризм у творчості Михайла Старицького : (на 

матеріалі лірики, ліро-епіки та драматургії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Капура Ольга Миколаївна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 

100 пр. — [2016-1477 А] УДК 821.161.2.09(092) 

3437. Коломієць І. А. Творчість О. Копиленка і соцреалістична парадигма 

1920—1950-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Коломієць Ірина Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна. — Харків, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2016-

0987 А] УДК 821.161.2.09(092)"1920/1950" 

3438. Пазюк Р. В. Поетика віршованих творів Богдана Лепкого : (генерика, 

тропіка, поет. синтаксис, фоніка, версифікація) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Пазюк Роман Володи-

мирович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2016-0386 А] 

 УДК 821.161.2-1.09(092):801.6 

3439. Шимоняк К. Б. Лірика Івана Ірлявського в контексті поезії "празької 

школи" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 

"Укр. літ." / Шимоняк Катерина Богданівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Держ. 

ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 

100 пр. — [2016-0316 А] УДК 821.161.2-1.09(092) 

821.162.1.0 Польська література 

На ступінь кандидата 

3440. Білявська В. С. Мемуаристика Єви Фелінської: проблематика, ейдо-

логія, генологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.03 "Літ. слов'ян. народів" / Білявська Вікторія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-0933 А] 

 УДК 821.162.1(477)-94.09(092) 



   

 
211 

3441. Вінійчук О. М. Драматургічна творчість Зигмунта Красінського : 

(трагізм, історіософія, християнізм) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.03 "Літ. слов'ян. народів" / Вінійчук Ольга Миколаївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18. — 

100 пр. — [2016-0817 А] УДК 821.162.1-2.09(092) 

821.521.0 Японська література 

На ступінь кандидата 

3442. Левицька О. Ю. Романтичний період творчості Морі Оґая: проблема-

тика, поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Левицька Олена Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2016. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — 

[2016-0997 А] УДК 821.521.09(092) 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь кандидата 

3443. Котенко В. В. Поселення херсонської хори Маслини у Північно-Західній 

Тавриці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 

"Археологія" / Котенко Вікторія Володимирівна ; НАН України, Ін-т археології, 

[Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2015. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—13 

(20 назв). — 120 пр. — [2016-0530 А] УДК 904:911.37](477.75-16) 

3444. Михайлова Н. Р. Культ оленя у стародавніх мисливців Європи та Пів-

нічної Азії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 

"Археологія" / Михайлова Наталія Ремівна ; НАН України, Ін-т археології. — Київ, 

2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1169 А] 

 УДК 903'12(4+(5-17))"631/634" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих  

країн. Подорожі. Регіональна географія 

910 Загальні питання. Географія як наука. Географічні  

дослідження. Подорожі 

На ступінь кандидата 

3445. Данильченко О. С. Геоекологічний аналіз річкових басейнів території 

Сумської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 

11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання природ. ресурсів" / Даниль-

ченко Олена Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Сум. держ. пед. ун-т 

ім. А. С. Макаренка]. — Київ, 2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (34 назви). — 

100 пр. — [2016-0836 А] УДК 910.3:556.53](477.52) 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії.  

Теоретична географія 

На ступінь доктора 

3446. Заячук М. Д. Формування та геопросторова організація фермерства 

України : (теорія та практика сусп.-геогр. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Заячук Миро-

слав Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича]. — Київ, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (54 назви). — 

100 пр. — [2016-1131 А] УДК 911.3:631.1](477) 

На ступінь кандидата 

3447. Добинда І. П. Історико-культурні рекреаційні ресурси поселень Волин-

ської області: суспільно-географічна оцінка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Добинда Ірина Петрів-

на ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-1289 А] 

 УДК 911.37:719](477.82) 

3448. Кепеняк Н. М. Конструктивно-географічне обґрунтування рекреацій-

ного використання території НПП "Сколівські Бескиди" : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. 

використання природ. ресурсів" / Кепеняк Надія Миколаївна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). 

— 100 пр. — [2016-0735 А] УДК 911.3:338.483.11](477.83-751.2) 

3449. Майстер А. А. Геопросторова диференціація рівнів господарської освоє-

ності території Волинської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Майстер Андрій Анатолійо-

вич ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — Чернівці, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. 

— [2016-1297 А] УДК 911.3:332.15](477.82) 

3450. Нич Т. В. Суспільно-географічні аспекти дослідження формування 

інтелектуального потенціалу Хмельницької області : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Нич Тетяна 

Василівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка]. — Чернівці, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(26 назв). — 100 пр. — [2016-1299 А] УДК 911.3:332.14](477.43) 

3451. Сосницька Я. С. Сучасні трансформаційні процеси сільськогосподар-

ського виробництва : (на прикладі Волин. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Сосницька 

Ярослава Сергіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Східноєвроп. нац. ун-

т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2015. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 

— 100 пр. — [2016-0392 А] УДК 911.3:338.432](477.82) 

3452. Тиханович Є. Є. Поширення і динаміка лавинних природних тери-

торіальних комплексів в Українських Карпатах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.01 "Фіз. географія, геофізика і геохімія 

ландшафтів" / Тиханович Євген Євгенійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2016-1218 А] 

 УДК 911.2:551.578.48.044](292.452:477) 

3453. Топорницька М. Я. Територіальна організація етнофестивального туризму 

Львівської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Топорницька Марія Ярославівна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Чернівці, 2015. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2016-

0304 А] УДК 911.375.4:338.483.13](477.83) 
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3454. Харчук І. С. Опорні розрізи плейстоценової лесово-ґрунтової серії 

заходу України як пам'ятки природи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання природ. 

ресурсів" / Харчук Ірина Сергіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. 

— 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2016-0396 А] 

 УДК 911.9:502.52]:551.435.76]](477.8) 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія. Допоміжні  

історичні дисципліни 

На ступінь кандидата 

3455. Андрейків Х. В. Розвиток промислів та ремесел на Бойківщині в кінці 

ХІХ — 30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.05 "Етнологія" / Андрейків Христина Василівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. 

нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-0562 А] УДК 930.85:39](477.8)"189/193" 

3456. Волкова О. Ю. Діяльність таємних організацій першої чверті ХІХ ст. у 

підросійській Україні: сучасна історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. 

дисципліни" / Волкова Оксана Юріївна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. 

пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 

Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-0822 А] УДК 930.2:061.25(477)"1800/1825" 

3457. Гула В. Д. Радянське суспільство в УРСР у червні 1941 — липні 1942 

рр.: історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Гула Володимир 

Дмитрович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Переяслав-Хмель-

ницький (Київ. обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2016-0579 А] 

 УДК 930.2:316.3](477)"1941*327*06/1942*327*07" 

3458. Зінько Д. А. Художній музей м. Луцька: становлення, діяльність, роль у 

культурно-мистецькому житті Волині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнавство. Пам'яткознавство" / Зінько Дмитро Ана-

толійович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2016-1132 А] УДК 930.2:[069:7]](477.82-25) 

3459. Іщенко Д. В. "Предки-троянці" в легендах про спільне минуле історіо-

графічного й політичного дискурсів Англії та Франції XII—XVII сторіч : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 

Іщенко Дмитро Володимирович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Нац. ун-т "Києво-

Могилян. акад."]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 

— [2016-0377 А] УДК 930.1:398.21](410+44)"11/16" 

3460. Ковбасюк С. А. Популярна культура ранньомодерних Нідерландів 

(1480-ті — 1580-ті рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Ковбасюк Стефанія Андріївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — 

100 пр. — [2016-0737 А] УДК 930.85(492)"148/158" 
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3461. Свириденко В. О. Політика пам'яті Народної Республіки Болгарія щодо 
доби національного Відродження: джерельний комплекс : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та 
спец. іст. дисципліни" / Свириденко Вікторія Олегівна ; НАН України, Ін-т укр. 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна]. — Київ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2016-1038 А] УДК 930.2:94(497.2)"17/18" 

3462. Шпакович К. В. Культурно-освітній розвиток УСРР 1920-х рр. : (за 
матеріалами харків. періодики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Шпакович Катерина Володимирівна ; Київ. 
ун-т ім. Бориса Грінченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2016. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-0439 А]
 УДК 930.85:050](477.54)"192" 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

3463. Відейко М. Ю. Етносоціальні трансформації у Центральній та Південно-
Східній Європі V—IV тис. до н. е. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 
наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Відейко Михайло Юрійович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—32. — 100 пр. — 
[2016-0573 А] УДК 94:316.422:39](4-191.2+4-12)"-04/-03" 

3464. Дефорж Г. В. Історико-науковий аналіз життя і діяльності академіка 
ВУАН М. В. Павлової (1854—1938) та її палеозоологічної школи в контексті роз-
витку біологічної науки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 
[спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Дефорж Ганна Володимирівна ; Держ. 
екон.-технол. ун-т трансп. — Київ, 2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (50 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-0767 А] УДК 94:562/569](470)(092) 

На ступінь кандидата 

3465. Дергачова А. С. Аргентина та Чилі у зовнішній політиці США (1939—
1948 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 
"Всесвіт. історія" / Дергачова Анна Сергіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — 
Одеса, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1368 А]
 УДК 94(82+83):327(73)]"1939/1948" 

3466. Лісін Д. С. Вплив вікінгів на розвиток ірландського суспільства в кінці 
VIII—Х ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 
"Всесвіт. історія" / Лісін Дмитро Сергійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2016-1421 А] 

 УДК 94:316.3](417)"07/09" 
3467. Лукач І. Б. Доктрина Монро в латиноамериканській політиці США 

(1895—1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Лукач Ілона Бейлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Київ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — 
[2016-1158 А] УДК 94:327(73:8=134)]"1895/1917" 

3468. Пасічна Ю. Г. Аграрна політика Тимчасового уряду : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Пасічна 
Юлія Григорівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2016. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-1020 А]
 УДК 94:338.43.02](47+57)"1917" 
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3469. Стеценко В. І. Внесок українського народу в перемогу у Вітчизняній 

війні 1812 р. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Стеценко Володимир Іванович ; ДВНЗ "Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький 

(Київ. обл.), 2016. — 27 с. — Бібліогр.: с. 21—23 та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2016-0433 А] УДК 94:355.48]((47+57)-89)(=161.2)"1812" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

3470. Баковецька О. О. Римо-католицька церква в Україні кінця XVIII—

ХІХ століть: вплив на суспільно-політичний розвиток : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Баковецька Ольга 

Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Су-

хомлинського]. — Запоріжжя, 2016. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—34 (41 назва). — 

100 пр. — [2016-0565 А] УДК 94:272](477)"179/180" 

3471. Вінцковський Т. С. Формування і діяльність місцевих органів влади 

першої УНР на півдні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 

наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Вінцковський Тарас Степанович ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2016. — 31 с. — Бібліогр.: с. 24—29. — 

100 пр. — [2016-0021 А] УДК 94:352](477.7)"1917/1920" 

3472. Говоровська О. О. Інформатизація вищої школи України наприкінці 

ХХ — початку ХХІ ст.: глобалістичні, соціокультурні виміри : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 

Говоровська Ольга Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2016. — 39 с. — 

Бібліогр.: с. 34—36 (25 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-0367 А] 

 УДК 94:378.014](477)"199/201" 

3473. Гуменюк Т. І. Гуманітарні науки в західних областях УРСР (1944—

1991) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.07 "Історія 

науки й техніки" / Гуменюк Тетяна Іванівна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. 

держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 

2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. — [2016-0258 А] 

 УДК 94:001.32:7/9](477.8)"1944/1991" 

3474. Кароєва Т. Р. Розвиток книжкової культури як чинник модернізації 

суспільства в українських губерніях другої половини ХІХ — початку ХХ ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Кароєва Тетяна Робертівна ; НАН України, Ін-т історії України, [Вінниц. 

держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Київ, 2016. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 28—33 (49 назв). — 100 пр. — [2016-0853 А] УДК 94:002.2](477)"185/191" 

3475. Коробченко А. А. Товариство дослідників природи при Харківському 

університеті (1869—1930): організаційні засади, наукова та культурно-просвітницька 

діяльність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.07 

"Історія науки й техніки" / Коробченко Ангеліна Анатоліївна ; Держ. екон.-технол. 

ун-т трансп. — Київ, 2016. — 44 с. — Бібліогр.: с. 35—41 (60 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2016-1487 А] 

 УДК 061.2:502.13:378.4]:94(477.54-25)"1869/1930" 

3476. Маркова С. В. Суспільно-політичні зміни в українському селі у кон-

тексті формування комуністичної системи (1917—1933 рр.) : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Маркова 

Світлана Василівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Кам'янець-Поділ. 

нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Чернівці, 2016. — 36 с. — Бібліогр.: с. 25—32 

(57 назв). — 100 пр. — [2016-0605 А] УДК 94:329.15](477-22)"1917/1933" 

3477. Олійник М. П. Поділля в роки нової економічної політики: політичні, 

соціально-економічні та культурно-духовні процеси (1921—1928) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Олійник 

Микола Петрович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Кам'янець-Поділ. нац. 

ун-т ім. Івана Огієнка]. — Чернівці, 2016. — 35 с. — Бібліогр.: с. 27—32 (54 назви). 

— 100 пр. — [2016-1377 А] УДК 94(477.43/.44)"1921/1928" 

3478. Стельникович С. В. Нацистський окупаційний режим на території 

Житомирсько-Вінницького регіону і місцеве населення: паралелі існування й 

боротьби (1941—1944 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Стельникович Сергій Володимирович ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—37 та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-0543 А] УДК 94(477.42+477.44)"1941/1944" 

3479. Шпак В. І. Мале підприємництво видавничої галузі України (1991—

2010 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Шпак Віктор Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (38 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2016-1277 А] УДК 94:655.4/.5](477)"1991/2010" 

На ступінь кандидата 

3480. Богач Є. М. Професор С. І. Лебедєв (1902—1989) — учений, педагог, 

організатор досліджень з фізіології і біохімії рослин в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / 

Богач Єгор Миколайович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2016. — 25 с. — 

Бібліогр.: с. 19—22 (19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-0247 А] 

 УДК 94:581.1](477)(092) 

3481. Водяний О. М. Формування наукових основ шкільної гігієни на терені 

України в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Водяний Олег 

Миколайович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2016. — 25 с. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (8 назв). — 100 пр. — [2016-0949 А] 

 УДК 94:[613:373]](477)"1850/1920" 

3482. Гайсенюк В. В. Москвофільство в Галичині та на Буковині в роки 

Першої світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Гайсенюк Віталій Вікторович ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 

100 пр. — [2016-0686 А] УДК 94(477.83/.86)"1914/1918" 

3483. Дашкевич О. І. Створення кадрових органів Збройних Сил України та їх 

діяльність з комплектування посад вищого офіцерського складу (1991—2011 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. 

історія" / Дашкевич Олександр Іванович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони 

України ім. Івана Черняховського. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2016-0205 А] УДК 94:355.092](477)"1991/2011" 
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3484. Деркач С. С. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині 

ХХ — на початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Деркач Світлана Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — 

[2016-0956 А] УДК 94:314.1](477.41)"1950/2013" 

3485. Дрок П. В. Академік А. М. Люлька (1908—1984 рр.): наукові, про-

фесійні, соціокультурні виміри інтелектуальної біографії авіаконструктора : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й 

техніки" / Дрок Павло Валерійович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. 

ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2016-0372 А] 

 УДК 94:629.73](477)(092) 

3486. Захарченко Є. Ю. Родина парафіяльного священика Харківської єпархії 

у ХІХ — на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Захарченко Євген Юрійович ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2016-0479 А] УДК 94:271.2-722.53](477.54-25)"180/191" 

3487. Курдина Ю. М. Становлення і розвиток гутництва на Прикарпатті та 

Волині (кінець XV — перша половина ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Курдина Юлія Ми-

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

Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-1420 А] 

 УДК 94:666.1](477.8)"149/185" 

3488. Литвиненко О. Є. Агрономи УСРР 1920-х рр.: соціально-професійний 

портрет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 

"Історія України" / Литвиненко Олександр Євгенійович ; Черкас. нац. ун-т ім. Бог-

дана Хмельницького. — Черкаси, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-0091 А] УДК 94:631.5-051](477)"1921/1929" 

3489. Маєвський О. О. Політичні плакат і карикатура, як засоби ідеологічної 

боротьби в Україні 1939—1945 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Маєвський Олександр Олегович ; НАН 

України, Ін-т історії України. — Київ, 2016. — 24 с. — Бібліогр.: с. 21—22 (12 назв). 

— 100 пр. — [2016-0217 А] УДК 94:323.232](477)"1939/1945" 

3490. Маковей Є. О. Слов'янознавчі погляди Пантелеймона Куліша : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 

Маковей Євгеній Олегович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-1345 А]

 УДК 94:811.161](477:470)(092) 

3491. Максимов О. В. Житомирський окружний суд у системі реалізації 

судової реформи 1864 року в Правобережній Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Максимов 

Олександр Вікторович ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, [Житомир. 

держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2016. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2016-0274 А] 

 УДК 94:347.995](477.42)"1880/1917" 

3492. Попружна А. В. Поховальна культура козацької старшини другої 

половини XVII—XVIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
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[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Попружна Алла Василівна ; Чернігів. нац. пед. 

ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-1385 А] УДК 94:393](477)"165/170" 

3493. Савенко Т. С. Наукове товариство імені Т. Шевченка в Західній Україні 

у міжвоєнний період: організаційні засади, наукова і видавнича діяльність : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 

Савенко Тетяна Сергіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Тернопіл. 

нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Черкаси, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-0907 А] 

 УДК 94:061.2:001](477.8)"1918/1939" 

3494. Токарєв С. А. Козацька старшина Ніжинського полку у другій половині 

XVII—XVIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Токарєв Сергій Анатолійович ; Чернігів. нац. пед. ун-т 

ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-0758 А] УДК 94:355](477)"165/17" 

3495. Торубара А. О. Ніжинський юридичний ліцей в освітньому просторі, 

науковому та соціокультурному житті України (1840—1875 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Торубара 

Аліна Олексіївна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2016. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-1399 А] 

 УДК 94:377:34](477.51-21)"1840/1875" 

3496. Філінюк В. А. Повсякденне життя селянства Правобережної України в 

період Центральної Ради : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Філінюк Вадим Анатолійович ; Кам'янець-Поділ. 

нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2016. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1226 А] 

 УДК 94:394](477.4)"1917/1921" 

3497. Худайбердиєва О. А. Вплив доісламських вірувань на формування 

духовної культури та побуту кримських татар і ногайців : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Худайбердиєва Оксана 

Аширгельдиєвна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-0673 А] 

 УДК 94:[392/394(=512.1):253]](477.7-17) 

3498. Черепанов А. І. Київська губернія в першій половині ХІХ ст.: історико-

правові, соціокультурні виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Черепанов Андрій Ігорович ; Держ. ВНЗ 

"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-

Хмельницький (Київ. обл.), 2016. — 24 с. — Бібліогр.: с. 21—22 (10 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-0436 А] УДК 94(477.41)"180/185" 
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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. 

Абдел-Басет Салех  

Ях'я Ал-Равашдех 2480 

Абдулкерімов І. Д. 3097 

Абдуллаєва Я. А. 3161 

Абрамов Д. А. 3146 

Абрамова М. В. 2225 

Авдєєв О. Р. 2296 

Авдєєнко Ю. Л. 2774 

Аверіхіна Т. В. 2258 

Аверічев І. М. 3210 

Аветисян Ю. Ф. 2829 

Авшенюк Н. М. 2513 

Агаї Аг Гаміш  

Ові Нафас 1954 

Азарова І. Б. 1979 

Айзенбарт М. М. 2469 

Акопова О. В. 2787 

Аксьонов С. Ю. 3119 

Александров С. С. 3107 

Александрова Б. В. 2179 

Алєко О. А. 2446 

Алєксеєва Г. Б. 3180 

Алєксєєва О. І. 2044 

Ал-Огаілі М. Дж. К. 2760 

Альбокрінов А. А. 2892 

Аль-Джанабі Акіл  

Бахр Тархан 1941 

Аль-Ода Н. А. А. 3318 

Андреєв Л. (3401) 

Андрейків Х. В. 3455 

Андрейченко С. С. 2285 

Андріїв Н. М. 2247 

Андрійчук О. В. 2683 

Андрусенко О. М. 2937 

Андрусяк З. В. 2147 

Андрух І. В. 2045 

Андрух Н. А. 2813 

Андрющенко І. С. 3243 

Анісімова М. В. 3244 

Аннєнкова І. П. 2514 

Антипов Є. О. 3058 

Антонюк Л. М. 2502 

Апайчев О. В. 3333 

Арешенкова О. Ю. 3406 

Аршинніков Р. С. 2938 

Атаманчук Ю. М. 2515 

Афанасьєва Ю. В. 2425 

Бабенко Є. В. 2705 

Бабенко М. К. 3245 

Бабінцева Л. Ю. 2863 

Бабкіна Ю. А. 3008 

Баган Т. Г. 3299 

Багацька Т. С. 2814 

Бадалов Х. М. 3137 

Баженков Є. В. 3334 

Байбекова Н. Р. 2537 

Байда М. В. 2538 

Байрон Дж. Г. (3376) 

Бак Г. О. 2248 

Баккар Тарек 3021 

Баклан І. М. 3386 

Баковецька О. О. 3470 

Баланюк Ю. С. 2426 

Балашова Г. С. 3148 

Баран О. А. 2697 

Баранов А. І. 3246 

Баранов О. О. 3088 

Барбер Б. (2099) 

Бардин О. Я. 2185 

Баришніков А. С. 3108 

Барна М. Ю. 2257 

Барна Н. В. 2017 

Барус М. М. 2761 

Бас С. В. 2539 

Батавіл Ахмед  

Мохамед Омер 2939 

Батечко Н. Г. 2516 

Бачинська І. А. 2481 

Безбородих С. М. 2540 

Безкоровайний В. С. 3046 

Безручко О. О. 1980 

Бердинських С. О. 3247 

Берднікова К. В. 2297 

Берестовой І. О. 3080 

Берлізєва Т. В. 3090 

Берназ Н. М. 1951 

Бєлай С. В. 2420 

Бєлікова О. А. 2541 

Бирка М. І. 3248 

Бистрицький Б. Ю. 2336 

Бичко І. Б. 2748 

Білей П. П. 3294 

Білецький І. В. 1981 

Білик А. О. 3309 

Білик К. А. 3387 

Білик О. І. 3362 

Білик О. Я. 3197 

Білик Т. Л. 1982 

Білоножко Л. В. 3432 

Білоус Т. Й. 2298 

Білоцький С. Д. 2286 

Білявська В. С. 3440 

Біляй І. М. 2542 

Бісюк Ю. А. 2918 

Бішко О. І. 2789 

Благодир Н. Ф. 2046 

Блінова М. Ю. 3314 

Бобух О. С. 3091 

Богатирьова Є. М. 2186 

Богач Є. М. 3480 

Богач К. С. 2160 

Богаченко В. В. 2024 

Богданов М. Ю. 3081 

Богучарський С. І. 1962 

Боднар О. М. 3388 

Боднар Ю. В. 2790 

Бодров С. В. 1963 

Божко Т. В. 3278 

Бойків М. В. 3211 

Бойко А. М. 3059 

Бойко В. Т. 2723 

Бойко Є. Г. 1983 

Бойко Т. В. 2543 

Бойченко Е. Б. 2152 

Бойченко К. В. 2482 

Бойченко Н. М. 2018 
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Болдирєва В. О. 2684 

Болотов Д. В. 2658 

Большак О. О. 2904 

Бонарев В. В. 3225 

Бондар О. В. 3109 

Бондаренко Л. А. 1984 

Бондаренко Н. С. 2299 

Бондарчук М. Ю. 3249 

Бондарчук С. В. 2749 

Бордунова О. Г. 3196 

Борисенко М. Ю. 2474 

Борисюк Л. О. 2505 

Борко Ю. П. 2807 

Боровська Т. М. 2679 

Босенко А. В. 2187 

Бояршинов О. Ю. 3051 

Бражко О. О. 2762 

Браілко В. І. 3009 

Бриксін В. О. 3300 

Брило Ю. М. 2025 

Бродович Ю. Р. 3134 

Броневицький С. П. 3306 

Брящей Р. І. 2337 

Будз І. Ф. 2503 

Бужбецький Р. Ю. 3212 

Булах І. В. 3315 

Булеца С. Б. 2372 

Бунас А. А. 2047 

Бурбан О. В. 2724 

Бурич І. В. 2161 

Бурлака О. М. 2830 

Бурсов Р. В. 3250 

Бут С. А. 2111 

Бутенко Г. О. 3335 

Бутко С. Г. 3407 

Бухольц Н. А. 3355 

Буяджи О. Д. 3086 

Вавілов Є. В. 2007 

Вако І. І. 3336 

Вакула П. В. 2725 

Вакуленко Д. В. 2888 

Валетенко В. В. 2128 

Ванюков А. А. 3290 

Варвашеня М. В. 2990 

Варцаба В. І. 2153 

Василенко О. М. 2544 

Василець С. В. 3056 

Василик Ю. В. 2791 

Василишин Х. Р. 2444 

Васильєв В. В. 2378 

Васильєв І. Б. 2517 

Васильєв О. А. 2940 

Васильєва О. С. 3295 

Васильківський Д. М. 

 1973 

Васильчук Є. О. 2119 

Васько Л. М. 2887 

Вахула Б. Я. 2082 

Велентейчик Н. Ю. 2188 

Велігорська Ю. В. 3283 

Венжега Д. І. 2249 

Вербещук С. В. 2475 

Вергілій (3430) 

Вереш М. Т. 3389 

Веселовська Н. В. 3435 

Вєтрова К. В. 2866 

Вибранець Ю. Ю. 3114 

Вигівська Л. В. 2338 

Виноградов О. М. 3434 

Виселко І. В. 2026 

Висоцька В. В. 2339 

Вишневська В. С. 2189 

Відейко М. Ю. 3463 

Візнюк В. В. 2991 

Вільдман І. Л. 2650 

Вільна В. В. 3162 

Вінійчук О. М. 3441 

Вінічук М. В. 2129 

Вінцковський Т. С. 3471 

Вітомський В. В. 3337 

Власенко Д. О. 2300 

Власенко І. А. 2048 

Вовк К. Б. 2698 

Вовк Н. В. 2545 

Вовченко Р. С. 2190 

Вовчок Я. В. 2546 

Водолазька С. А. 3207 

Водяний О. М. 3481 

Вознюк Т. Г. 1964 

Войтко О. В. 2083 

Волинець А. А. 2027 

Волкова О. Ю. 3456 

Волкова С. В. 3361 

Волошенко М. О. 2547 

Волошина Н. О. 2986 

Волощук Л. О. 1974 

Волощук Н. Ю. 2162 

Волчелюк Ю. І. 2447 

Воробель М. І. 3191 

Вороненко М. О. 1965 

Воскобойніков С. О. 2548 

Ву Та Кионг 3078 

Вулф В. (3431) 

Вус К. О. 2792 

Габелкова О. Є. 2049 

Габрусєва І. Ю. 2739 

Гавриш О. Г. 2448 

Гаврушкевич А. Ю. 3103 

Гаврюшенко Г. В. 2391 

Гагін А. О. 3150 

Гаголкіна З. О. 3296 

Газуда Л. М. 2154 

Гайдай О. І. 3047 

Гайдаш О. І. 2843 

Гайсенюк В. В. 3482 

Галаманжук Л. Л. 2468 

Галасюк К. А. 2130 

Галущак І. В. 3310 

Гальченко О. Ю. 2549 

Ганжук В. (3329) 

Ганиченко Ю. В. 2667 

Ганкевич О. В. 2050 

Гао Шаоцин 2163 

Гаркуша М. А. 3022 

Гасій О. В. 2191 

Гвоздецький В. Я. 2758 

Герасимчук О. М. 2736 

Гербут І. А. 2101 

Гетманчук Є. І. 3015 

Гетьман К. О. 2382 

Гецко О. М. 2672 

Гиса О. А. 3326 

Гірковий А. Ю. 3181 

Гладка В. В. 2301 

Глазунов М. С. 2550 

Глеб О. В. 2483 

Гловюк І. В. 2333 

Глухова Л. О. 3363 

Глушич В. В. 2484 

Глушко Є. В. 2302 

Глушкова Д. Б. 3045 

Гнатишин Н. М. 3274 

Гнатюк М. М. 2110 

Гноєвська О. Ю. 2449 
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Говоровська О. О. 3472 

Голінка- 

Безшийко Л. О. 2735 

Голобородько В. (3424) 

Головін Д. В. 2383 

Голод Н. Р. 3338 

Голубенко Н. І. 3356 

Голубка В. М. 2259 

Голубка І. І. 2303 

Гольцова М. Г. 3364 

Гоман А. В. 2941 

Гонтар Ю. В. 2786 

Гончар М. В. 2506 

Гончаренко О. В. 2485 

Гончаренко О. Г. 2242 

Гончаров Є. В. 3060 

Гончарук А. П. 2275 

Гончарук Л. М. 3394 

Гопаненко О. О. 2793 

Горбань Г. В. 1948 

Горбань Н. В. 2662 

Горбенко С. С. 2462 

Гордєєв О. А. 3104 

Гордієнко Л. П. 2942,  

 3226 

Гордій О. М. 3390 

Гордуз Н. О. 2551 

Горна М. О. 2084 

Горобець М. І. 2750 

Городецька І. В. 3365 

Горохова І. В. 2028 

Горшков Д. В. 2340 

Гоцалюк А. А. 2019 

Гоцульський В. Я. 2718 

Гоцур О. І. 2012 

Гош Д. В. 2304 

Грабар М. В. 2164 

Грабовська С. Л. 2820 

Грабовський П. П. 2450 

Градюк Н. М. 3251 

Гранкін С. С. 2726 

Гренюх В. П. 2844 

Гресь О. В. 2451 

Грибіник Ю. І. 3366 

Грига М. А. 2341 

Григоренко В. М. 2192 

Григорова Т. М. 3209 

Гриджук Т. І. 2943 

Гринь Т. Г. 2403 

Гриня Н. О. 3367 

Гриценко Ю. Б. 3284 

Грицишен Д. О. 3219 

Гриців Н. М. 3357 

Грицковян Я. (2467) 

Гришко В. І. 2552 

Грійо Тукало О. Ф. 1949 

Гроза В. І. 3193 

Громко Л. С. 3252 

Губанова Н. Л. 2781 

Губерська Н. Л. 2295 

Губерук В. О. 3182 

Гудз О. І. 3023 

Гудзенко К. А. 3031 

Гузик М. М. 2794 

Гула В. Д. 3457 

Гулковський Р. В. 2795 

Гуля Ю. В. 3253 

Гуменюк Н. А. 3010 

Гуменюк Т. І. 3473 

Гумінська О. Ю. 2944 

Гумінський Р. В. 1952 

Гура Е. Ю. 2905 

Гурбик Ю. Ю. 2427 

Гурій Б. Б. 2085 

Гущин О. О. 2305 

Давиденко І. О. 3429 

Давиденко Н. В. 2751 

Давидова Ю. А. 2763 

Давидок А. Є. 2685 

Данилова Н. В. 2260 

Данилова Ю. Ю. 2193 

Данильченко О. С. 3445 

Данко Г. В. 3183 

Данте А. (3430) 

Данченко Н. М. 2796 

Данькевич В. Г. 2452 

Дахно Н. Б. 3213 

Даценко А. А. 2815 

Дашкевич О. І. 3483 

Дашко М. О. 2987 

Дейнеко А. Х. 3339 

Декало В. О. 3391 

Декало О. О. 3392 

Декуша Л. В. 3050 

Демент М. О. 2553 

Демчук Н. М. 3395 

Дем'яненко М. М. 2095 

Денисенко Т. О. 2745 

Денисовець І. В. 3408 

Дергачова А. С. 3465 

Деренівська А. В. 3279 

Деркач С. С. 3484 

Дефорж Г. В. 3464 

Дєхтярюк О. І. 3286 

Джабран Абдалхамід 

Абдалнабі 3301 

Дзерович Н. І. 2999 

Дзівідзінський В. Є. 2029 

Дзюбенко В. Г. 3052 

Дзюбенко Л. І. 1985 

Дивак В. І. 3319 

Диняк С. В. 3110 

Дишко О. Л. 2554 

Діденко Н. О. 3159 

Дісковський І. С. 2832 

Дмитренко В. І. 2131 

Дмитренко К. А. 2555 

Дмитренко О. І. 2194 

Дмитренко О. П. 2719 

Дмитренко С. В. 2985 

Дмитришин Т. М. 2932 

Дніпровська Т. В. 2556 

Добинда І. П. 3447 

Добровольська О. Г. 3122 

Добровольський О. В. 

 2720 

Довлатов С. (3433) 

Доктороу Е. Л. (3432) 

Долінна М. О. 2992 

Доронін О. В. 2668 

Дорош І. О. 2945 

Драбовська В. А. 3368 

Драга М. В. 3160 

Драган- 

Іванець Н. В. 2013 

Драч К. Д. 2659 

Дріга О. П. 3227 

Дрожик Л. В. 2557 

Дрозд Т. І. 2776 

Дроздовська С. Б. 2839 

Дрок П. В. 3485 

Дрьоміна- 

Волок Н. В. 2287 

Дубенко О. Д. 3033 
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Дубич К. В. 2421 

Дубініна О. М. 2518 

Дубчак О. Б. 2051 

Дуда В. П. 3254 

Дудко М. В. 3340 

Дудукіна С. О. 2899 

Дука Ю. М. 3034 

Дуллах А. 2867 

Дульфан С. Б. 3214 

Дунець В. Б. 2096 

Дутчак А. В. 2132 

Душечкіна Н. Ю. 2558 

Дьячок Н. В. 3397 

Дячкова О. М. 2559 

Елсеад Махмод  

Ахмед Юсф 2241 

Євдошенко В. П. 3002 

Євсіна Н. О. 3302 

Єгоров Д. К. 3149 

Єременчук І. В. 2921 

Єрко Г. Г. 2306 

Єрмакович І. А. 2651 

Єрмаш Н. М. 2052 

Єрченко О. В. 3369 

Єрьоменко Е. А. 2476 

Єфремова О. В. 2946 

Жаліло Я. А. 2224 

Жаріков С. О. 2947 

Жарова І. О. 3330 

Жебчук Р. Л. 2195 

Жидачевський Я. А. 2721 

Жилінська О. І. 2121 

Жихарєва А. Б. 2428 

Жук М. М. 2133 

Жук О. В. 2868 

Жуковцева О. І. 2948 

Журавська Н. Є. 3311 

Жураковський Б. М. 2669 

Завгородня А. О. 2392 

Завидняк І. О. 2307 

Загородня О. С. 3035 

Загребнюк Ю. В. 2486 

Загурський О. М. 2243 

Задерецька Р. І. 3255 

Задорожна А. С. 3409 

Задорожна Г. М. 2782 

Задорожна О. М. 2560 

Задорожна Я. В. 2308 

Задорожній А. О. 1966 

Заіченко Н. В. 2821 

Заїка Т. П. 2030 

Зайцев Г. Л. 3276 

Зайцев С. В. 2699 

Зайцева І. О. 2561 

Зайцева М. О. 2922 

Закаблук Г. О. 1986 

Закарян Б. Н. 2384 

Закора О. В. 3098 

Залужна М. В. 3370 

Замрига А. В. 2226 

Замула О. А. 3076 

Замула О. В. 3256 

Западинська І. Г. 2562 

Запорожченко М. Б. 3036 

Запоточний Р. М. 3115 

Зарицька А. А. 2563 

Захарченко Є. Ю. 3486 

Заяць О. І. 2266 

Заячук М. Д. 3446 

Зварич В. І. 2764 

Зеленський В. М. 2404 

Зеленчук О. В. 2906 

Земскова О. В. 3011 

Зенченко Т. Ф. 2564 

Зігунова І. С. 2565 

Зімарьова Ю. В. 2031 

Зінонос Н. О. 2566 

Зінчина О. Б. 2086 

Зінько Д. А. 3458 

Змій С. О. 3123 

Змія М. М. 3192 

Знаменська М. А. 2889 

Зубарєв О. С. 2087 

Зубченко Н. І. 2289 

Зубченко О. О. 2706 

Зубчик С. М. 3228 

Іваненко Л. В. 2464 

Іваницька М. Л. 3353 

Іваниця Л. О. 2746 

Іваннікова М. М. 2261 

Іванов С. М. 2134 

Іванова М. С. 3105 

Іваночко І. Б. 2290 

Іванцок В. М. 2949 

Іванюк Х. Б. 3074 

Івко Т. І. 2869 

Івченко О. В. 2686 

Ігнатенко Д. А. 3410 

Ігнатенко М. М. 1975 

Ігнатко Н. В. 2276 

Ізонін І. В. 1955 

Ільїн В. Ю. 3136 

Ільїн І. В. 2032 

Ільницька Т. М. 2008 

Ільченко О. О. 2708 

Ільчук П. Г. 1976 

Інь Хань 2567 

Іоніцой Ю. С. 3165 

Ісаєва О. В. 2840 

Іщенко Д. В. 3459 

Іщенко С. О. 2568 

Йосифович Р. М. 3120 

Кабанець О. С. 2277 

Кабаченко М. О. 2405 

Кадамов І. М. 2870 

Кадлубовська Н. С. 2822 

Казаков М. А. 2075 

Казарінова Г. О. 2816 

Кайдалов Д. С. 1942 

Каламайко А. Ю. 2393 

Калашник О. А. 2394 

Калашник О. М. 2395 

Калашнікова А. О. 2088 

Калашнікова Т. В. 2244 

Калбанцова- 

Райлян А. І. 2227 

Калінкін Д. В. 2196 

Калінкова І. Ю. 2135 

Калмикова Г. Ф. 3198 

Калуга В. Ф. 2020 

Калугін В. В. 2712 

Калюжна Ю. В. 1987 

Камнєва Н. М. 2752 

Капура О. М. 3436 

Карамушка О. М. 3138 

Каран Є. В. 3124 

Карасьова К. А. 3411 

Кардаков О. Ю. 2267 

Кардашова О. В. 3399 

Кармазіна Г. М. 3018 

Карманова Н. І. 2112 

Карнаухова Н. Л. 2078 

Кароєва Т. Р. 3474 

Карплюк В. Г. 3163 
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Карташов Є. Г. 2422 

Касарда О. З. 2569 

Касьян С. П. 2570 

Касян С. М. 3012 

Катревич Л. В. 2571 

Кахіані Ю. В. 2572 

Кацуба М. О. 2097 

Качан Н. С. 2136 

Кашаба М. А. 2950 

Кащук М. Г. 2465 

Квасецька Я. А. 2573 

Кепеняк Н. М. 3448 

Кеуш Д. В. 3092 

Кеча А. С. 2309 

Кеян Д. М. 2951 

Кибальна Н. А. 2574 

Кирилова О. І. 2740 

Кириченко А. Д. 3327 

Киричко С. М. 3111 

Кінаш У. Я. 2310 

Кіндрась І. В. 2575 

Кінщак А. В. 2429 

Кіпіоро І. М. 2137 

Клепко О. Ю. 2727 

Клешня Г. М. 2033 

Клименко І. В. 3167 

Клименко Л. Ю. 2859 

Клок О. В. 2311 

Клочко О. О. 2576 

Клочкова Н. В. 2396 

Коваленко А. А. 2385 

Коваленко В. М. 3024 

Коваленко Г. А. 2687 

Коваленко К. В. 2487 

Коваленко О. Г. 2041 

Коваленко О. М. 2577 

Коваленко Р. І. 2406 

Ковалькова Т. О. 2578 

Ковальчик В. М. 2853 

Ковальчук В. А. 2197 

Ковальчук В. В. 2952 

Ковальчук В. І. 3341 

Ковальчук Г. Р. 1988 

Ковальчук І. В. 3371 

Ковальчук К. К. 3320 

Ковальчук О. М. 2579 

Ковбасюк С. А. 3460 

Когут І. О. 3331 

Кожушко Н. І. 2430 

Козак А. О. 2728 

Козак О. М. 2783 

Козакевич І. А. 3061 

Козаченко Р. П. 2268 

Козаченко Ю. С. 2507 

Козир С. М. 2677 

Козирєв В. В. 3168 

Козій В. В. 2342 

Козіна О. С. 2953 

Козлов В. С. 3062 

Козловська Л. В. 2379 

Козоріз Л. О. 2198 

Козько К. С. 2700 

Колб С. О. 2343 

Колесник О. О. 2488 

Колесников М. О. 2312 

Колісник Л. О. 2053 

Колоколова М. О. 2089 

Коломієць І. А. 3437 

Коломієць І. С. 2709 

Коломієць О. В. 2797 

Коляда С. Г. 3194 

Комарчук В. В. 2933 

Комісарук Н. О. 2313 

Компан С. В. 2688 

Кондратенко Б. М. 2893 

Кондратюк Ю. Ф. 2148 

Коновалов Л. С. 2431 

Кононевич Ю. М. 2860 

Кононенко М. Г. 2113 

Коноплянникова М. А.  
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Копич Ю. І. 2954 

Корж Н. В. 3240 

Корицький Г. І. 2890 

Корнієвський С. В. 2432 

Корнієнко В. І. 2864 

Корнієнко М. М. 2955 

Корнійчук О. О. 2228 

Коробченко А. А. 3475 

Король С. А. 3342 

Коротка І. Г. 3147 

Короткіх М. А. 2580 

Короткова С. В. 3400 

Космина Ю. M. 3257 

Косминіна Н. С. 2980 

Костенко І. В. 2314 

Костенко О. В. 2315 

Костенко Ю. В. 3048 

Костів С. Я. 2900 

Костюк О. О. 3321 

Костюкова В. М. 3324 

Костючко С. С. 3151 

Котельников Д. І. 3152 

Котенко В. В. 3443 

Котенко В. Л. 3396 

Котєнєва Ю. М. 2508 

Котков С. В. 1989 

Коцеруба В. А. 2765 

Коцина С. С. 3019 

Кочубей О. С. 2054 

Кравцова М. О. 2344 

Кравченко А. С. 2090 

Кравченко Г. Ю. 2519 

Кравченко М. Б. 3085 

Кравченко О. М. 2250 

Кравчун Н. П. 2453 

Країнський П. І. 3116 

Крайник Я. М. 1945 

Крайнюк О. П. 2581 

Кран О. С. 2871 

Красильникова Г. В. 2520 

Красінський З. (3441) 

Красуля А. В. 2582 

Кремець Т. С. 3258 

Крепич С. Я. 2689 

Кресюн Н. В. 2841 

Кривенко Є. М. 2854 

Кривенко С.-В. О. 2098 

Кривоногова І. Г. 2180 

Крижак Л. М. 3199 

Крижанівський А. Б. 2808 

Крижська Т. А. 3200 

Крилова О. Б. 2894 

Криськів Л. С. 2861 

Крицький Д. М. 3125 

Кропивницький В. С. 

 3215 

Крупей О. М. 2199 

Крупник О. О. 3303 

Крюкова О. Ю. 2149 

Кубайчук К. І. 2798 

Кубанова Т. В. 2454 

Кубик М. М. 3164 

Кувалдіна О. В. 3343 
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Кузів О. В. 2907 

Кузін М. О. 2737 

Кузьменко А. В. 3259 

Кузьменко В. Й. 2489 

Кузьменко О. М. 2034 

Кузьменко С. О. 2908 

Кулачек Я. В. 2956 

Кулєш О. В. 2957 

Кулик Є. В. 2009 

Кулик Н. Я. 2729 

Кулігін М. Л. 3293 

Куліш П. (3490) 

Курач О. В. 3169 

Курдина Ю. М. 3487 

Куровський С. В. 2386 

Курпіль Б. Б. 2766 

Курчак Н. Ю. 2958 

Кутузова М. М. 2200 

Куцай О. М. 3089 

Куцак А. В. 2855 

Куценко М. М. 1990 

Куцяк В. О. 2201 

Кучер І. А. 3428 

Кучер Т. В. 3344 

Кучерук О. О. 2035 

Кучук С. Ю. 2490 

Кушлик О. П. 3403 

Кушнарьов М. В. 1956 

Лавер В. О. 2690 

Лавриш Ю. С. 2091 

Ладошко О. М. 2707 

Лазутіна Л. О. 2202 

Ламтюгова С. М. 2673 

Ланженко Л. О. 3201 

Лановий В. В. 2203 

Ланських О. Б. 2036 

Лань О. Ю. 2345 

Лаптін Ю. П. 2680 

Латуша Н. В. 2583 

Лебедєв С. І. (3480) 

Лебедєва Є. О. 2909 

Лебедин А. М. 2872 

Левицька О. Ю. 3442 

Левченко Л. І. 3032 

Левченко О. В. 3260 

Левчук В. Ю. 2165 

Легін В. Б. 2477 

Лежненко С. П. 3037 

Лелі Ю. Г. 1991 

Лендєл Т. І. 3063 

Леонідова І. В. 2775 

Леонтьєв Д. В. 2812 

Лепкий Б. (3438) 

Летичевський О. О. 2676 

Лешанич С. Є. 2166 

Лещенко Г. А. 2521 

Лещенко Ю. П. 3297 

Лимар П. В. 3099 

Лисак Г. Г. 3261 

Лисейко Л. В. 3385 

Лисенко В. А. 1992 

Лисенко О. В. 2079 

Лисенкова К. Є. 2346 

Литвак В. В. 3003 

Литвиненко К. М. 2845 

Литвиненко Н. І. 2122 

Литвиненко О. Є. 3488 

Литвинець Л. Я. 2919 

Литвинчук А. О. 2204 

Личковська Н. Е. 3004 

Лі Данься 2584 

Лі Сиюнь 2455 

Лінчевський І. В. 2722 

Лісін Д. С. 3466 

Літвінова І. О. 3202 

Літовка О. П. 2585 

Лозинська О. В. 1967 

Ломоносова К. С. 2014 

Лондар О. С. 2205 

Лонський К. Л. 2846 

Лопатинська О. Г. 2710 

Лопатка К. М. 3038 

Лопуга О. І. 2037 

Лосюк В. П. 3135 

Лукавенко І. М. 3039 

Лукач І. Б. 3467 

Лукач Н. М. 2109 

Лукашенко М. П. 2657 

Лукомська Ю. О. 2055 

Лук'янець Т. Г. 3372 

Лук'янов І. М. 3100 

Луцик А. М. 2316 

Лучак М. В. 2959 

Лучинська Ю. І. 2960 

Любенко А. М. 3220 

Любчук В. В. 2092 

Людовик Т. В. 3345 

Люлька А. М. (3485) 

Ляшко А. П. 3142 

Маєвський О. О. 3489 

Мазур Ю. Ю. 2799 

Майстер А. А. 3449 

Майстренко Л. В. 3430 

Макаревич В. А. 2961 

Макаренко А. С. (2452) 

Макаров О. О. 2993 

Макарчук А. О. 2988 

Маковей Є. О. 3490 

Максимов О. В. 3491 

Максимюк Г. В. 2788 

Макухін М. О. 3322 

Маланчук О. В. 3143 

Малик О. В. 3262 

Малихін Д. М. 2433 

Малко Н. В. 2962 

Малкович Т. І. 3358 

Маравілля Е. К. 3082 

Маркова С. В. 3476 

Мартиненко О. О. 2278 

Мартинюк Г. П. 3139 

Мартинюк Т. С. 2491 

Марущак Л. В. 3184 

Марховська А. Ю. 3412 

Марценюк І. П. 2586 

Марченко І. В. 2407 

Марченко Н. В. 2456 

Марчин М. І. 3229 

Марчук М. В. 2457 

Масалабов В. М. 3144 

Маслій О. А. 2251 

Маслов І. З. 3126 

Маслова І. М. 2833 

Маслова Л. А. 2434 

Матвєєва Н. А. 2828 

Матвєєнко Р. Ю. 2963 

Матвієнко А. О. 3121 

Матвіїв Ю. Я. 2738 

Матвійчук А. В. 2077 

Матвійчук О. В. 2492 

Матковський О. І. 3145 

Матюх Т. М. 2076 

Матях С. В. 2674 

Маценко С. М. 1946 

Мацюк О. І. 2847 
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Мачуга Н. З. 2245 

Машталер А. М. 2458 

Мащак А. В. 3127 

Мащенко С. О. 2167 

Медведський О. В. 3203 

Медвідь В. Ю. 2155 

Межевська Л. В. 2408 

Мельник І. А. 3404 

Мельник Т. Ю. 3230 

Мельник Я. І. 2056 

Мельничук М. О. 2279 

Мельничук О. С. 2274 

Мельничук С. В. 2675 

Мельничук С. І. 1944 

Мельніков М. С. 3128 

Мельніченко М. І. 2347 

Менська О. А. 2380 

Меркотан Л. Й. 3413 

Мерлавський В. М. 2848 

Метелиця В. М. 3221 

Мехасюк С. Е. 3401 

Мєрліч С. В. 3016 

Микитенко Н. О. 2730 

Микитенко О. С. 2509 

Миколаєць Д. А. 3064 

Миколенко О. П. 2138 

Миргородський Е. О. 

 2409 

Миронов Ю. Б. 2229 

Миронюк І. С. 2891 

Мисливченко О. М. 3291 

Митрофанова А. С. 2230 

Михайленко В. В. 2652 

Михайленко В. Л. 2851 

Михайленко О. А. 2587 

Михайлова Г. Ю. 2731 

Михайлова Н. Р. 3444 

Михайлова О. Ю. 2104 

Михайлюк І. А. 3013 

Михайлюта О. О. 2010 

Михалічко В. М. 2759 

Мігащук М. І. 2373 

Міклашевська Ю. Б. 3280 

Мікрюкова К. О. 3414 

Мірошніченко М. В. 2387 

Міхеєнко О. І. 2522 

Мішеніна К. В. 2910 

Мішин С. В. 2588 

Могилат М. Г. 2168 

Могилюк В. В. 2873 

Мойсеєва Л. А. 2589 

Мойся Д. Л. 3129 

Мокляк О. І. 3415 

Молчанова М. Є. 2369 

Монастирська Т. Б. 3231 

Монахова Т. В. 3405 

Монька Н. Я. 2767 

Мордерер Д. Є. 2800 

Морі Оґай (3442) 

Мороз А. В. 3054 

Мороз Д. М. 2911 

Моррісон Т. (3432) 

Мосійчук Т. Ю. 2139 

Москалюк О. П. 3025 

Москвяк- 

Лесняк Д. Є. 2895 

Моторигіна М. Г. 2348 

Мошенець Д. М. 2349 

Мудрицька К. О. 2114 

Музика В. П. 3178 

Музика К. М. 3073 

Музика Т. О. 2376 

Музь М. І. 3026 

Мукомела І. В. 2317 

Муравська М. Л. 2414 

Мякота О. В. 2291 

Навроцька І. М. 3373 

Надієвець Л. М. 2206 

Надутенко М. В. 2678 

Назаркевич М. Р. 2231 

Назарова К. О. 3222 

Назиров К. З. 2263 

Найдьонова В. О. 3170 

Наконечна Н. В. 2057 

Наконечний А. Б. 2415 

Науменко Н. В. 2590 

Наумов О. О. 2350 

Наумова А. М. 3087 

Небера О. О. 3065 

Небесна З. М. 2920 

Негреша Д. М. 2318 

Неїло Р. В. 3053 

Немикіна О. В. 3066 

Неня О. В. 2351 

Несвідомін А. В. 1968 

Нестеренко А. К. 3416 

Нестеренко Т. С. 2591 

Нестерова К. С. 2252 

Никанорова Ю. Є. 2777 

Никифорук О. І. 2246 

Нич Т. В. 3450 

Ніканоров О. К. 3332 

Нікітченко І. М. 3083 

Ніколаєнко О. О. 2038 

Нікуліна А. В. 2592 

Новакова Л. В. 2593 

Новикова І. В. 1977 

Новицька Ю. Є. 2874 

Новицький К. О. 2140 

Новописьменний С. А. 

 2594 

Носенко О. А. 3027 

Оборжицький В. І. 3072 

Оверко Н. Я. 2510 

Овідій (3430) 

Овчаренко Н. А. 2523 

Овчаренко С. М. 3216 

Оголь Д. О. 2207 

Огородня Є. М. 2232 

Одарюк В. В. 2753 

Однорог С. І. 3028 

Оксенюк О. І. 2208 

Олійник Д. Б. 3328 

Олійник М. І. 2524 

Олійник М. О. 3005 

Олійник М. П. 2817,  

 3477 

Олійник О. В. 2663 

Олініченко К. С. 3263 

Оліскевич М. О. 2123 

Оліяр М. П. 2525 

Олло В. П. 2511 

Омельченко С. Б. 3281 

Омельяненко В. А. 2269 

Онищенко І. С. 2741 

Онищук В. О. 1993 

Онищук О. Д. 3040 

Онук Л. Л. 2653 

Оринчак В. А. 2912 

Орленко М. В. 2120 

Осадько А. С. 2416 

Осипенко В. В. 1961 

Осипенко К. С. 3067 

Осипова О. І. 2253 
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Осипова Т. Ю. 2526 

Осіпцов А. В. 2527 

Оссовський О. В. 2964 

Остапець М. О. 2875 

Остапів Р. Д. 2823 

Остапчук І. І. 3374 

Острянська І. Ю. 2778 

Осядла М. В. 2280 

Охарєв В. О. 2654 

Охрущак К. О. 2233 

Павленко В. Ю. 3171 

Павлова М. В. (3464) 

Павловська Н. Т. 2732 

Павловський В. В. 2352 

Павлюк І. Б. 3375 

Павлюк К. С. 2417 

Павлюк О. І. 2115 

Пазен О. Ю. 2856 

Пазюк А. В. 2288 

Пазюк Р. В. 3438 

Паламар А. О. 2876 

Палієнко А. М. 2595 

Палійчук В. І. 2965 

Пальчикова О. О. 2596 

Панасенко Г. О. 2182 

Панасенко Л. М. 2169 

Панчак О. В. 2058 

Панченко В. О. 2059 

Панченко Н. А. 2713 

Панчишин М. Я. 2353 

Паньків Х. П. 2209 

Паппа І. В. 2989 

Парфененко Ю. В. 1957 

Пархоменко О. М. 2597 

Пасечник О. В. 2966 

Пасічна Ю. Г. 3468 

Пасічник Л. В. 3325 

Пастухова О. А. 2877 

Патієвич О. В. 2598 

Паук О. Є. 3264 

Пашинська В. В. 2388 

Пенкальський О. О. 2896 

Первачук Р. В. 3346 

Перек Ж. (3434) 

Перепелиця А. В. 2060 

Перепелюк А. М. 2281 

Перетяга Л. Є. 2528 

Перехрестенко Т. П. 2901 

Пермінова А. В. 3354 

Пермінова В. А. 2599 

Перцов О. В. 2600 

Першукова О. О. 2463 

Петренко Д. Є. 3000 

Петрина А. Б. 3282 

Петринка В. Ю. 2141 

Петришин С. І. 1943 

Петрова С. М. 2397 

Печенюк Д. О. 2099 

Пєший Д. А. 2354 

Пилип Я. Ю. 2319 

Пилюк І. І. 2923 

Пироговська В. О. 2410 

Писарчук О. Т. 2601 

Письменна О. Б. 2254 

Півень О. Т. 3185 

Підвальна Н. А. 2994 

Підвальна У. Є. 2834 

Підгаєць С. В. 2255 

Підгурська Т. В. 3075 

Піддячий В. М. 2602 

Підкуймуха Л. М. 3417 

Пікуляк М. В. 1953 

Пільков К. М. 2292 

Пінчук-Ругаль Т. М. 2733 

Пітюлич М. М. 2156 

Пластун В. Л. 2183 

Пліговка В. М. 2913 

Побєл Є. А. 3001 

Поворозник К. О. 2061 

Повшенюк А. В. 2967 

Погосов О. Г. 3312 

Погребняк Ю. В. 2435 

Погрібна Л. С. 2478 

Погрібний А. Г. (2456) 

Подп'ятнікова А. Я. 2436 

Пожуєва Т. О. 2178 

Покалюк В. В. 2773 

Ползікова Г. В. 2210 

Полиця Т. Д. 3418 

Політанський В. С. 2320 

Політанський Р. Л. 3077 

Поліщук Є. М. 2878 

Поліщук О. А. 2603 

Половинкіна М. І. 3426 

Полозенко Н. П. 2714 

Полтавець Ю. С. 3419 

Полторак Л. Ю. 2604 

Полуектова Н. Р. 2124 

Полушкін К. О. 3055 

Поляк М. М. 2142 

Пономарьова Г. Ф. 2529 

Поп М. М. 2734 

Попель С. А. 3265 

Попружна А. В. 3492 

Порплиця Н. П. 2691 

Поскрипко Ю. А. 1994 

Пособчук О. О. 3359 

Посоленик Л. Я. 2849 

Поспєлова С. В. 2062 

Постол О. Є. 2094 

Постранський Т. М. 3217 

Потьомкіна Ю. С. 2418 

Правда А. О. 2754 

Прашко О. В. 2493 

Приймак Л. Б. 3130 

Припхан І. Б. 2914 

Притула І. Р. 2809 

Притула О. Л. 2605 

Прихідько Р. А. 3029 

Приходько Р. В. 2747 

Продан О. О. 2063 

Прокопенко І. О. 3204 

Проскурня О. І. 2459 

Проценко І. В. 2264 

Процько Є. С. 2606 

Прядко Ю. П. 3433 

Прямухіна Н. В. 2157 

Пташник М. М. 3172 

Птиця Г. Г. 3218 

Пугаченко К. С. 1995 

Пузікова А. В. 1950 

Пуль-Лузан В. В. 2879 

Пустовалова В. І. 3420 

Пухтаєвич П. П. 2824 

Пушинська А. А. 2470 

Пушкар Т. М. 2607 

Радомська Л. А. 3421 

Радченко А. Ю. 2321 

Рак О. В. 2968 

Ральченко І. М. 2355 

Расчотнов Є. В. 2356 

Раті А. О. 3360 

Ревіна О. М. 1996 

Регуліч І. В. 3329 
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Редько Є. О. 3422 

Резван О. О. 2530 

Ремез О. А. 3093 

Реут А. В. 2742 

Рехтета О. М. 2170 

Решетніченко О. П. 3179 

Рибак І. В. 2105 

Рибалко В. О. 2357 

Рибальченко М. О. 3304 

Рижиков К. О. 3117 

Рижук І. В. 2322 

Ринденко Н. М. 2608 

Рідкозубова С. О. 2609 

Різник Ю. Б. 2969 

Рільке Р. М. (3387) 

Ровенко Б. М. 2801 

Рогаль Н. І. 2064 

Рогачов Ю. М. 2323 

Родіонов М. О. 3094 

Рожелюк В. М. 3223 

Рожкова Т. А. 3347 

Розновський Я. Р. 2924 

Розумович Н. Ф. 1997 

Романенко О. Г. 2934 

Романкевич Я. О. 3298 

Романків І. М. 2171 

Романова І. А. 2473 

Романовська Л. А. 2375 

Романько Ю. О. 3173 

Романюк В. М. 1998 

Романюк Н. С. 3208 

Ромін А. В. 2423 

Рубан Н. О. 3195 

Рудан В. Я. 2211 

Рудик Н. В. 2212 

Рудницький О. В. 3348 

Руженський М. М. 2125 

Рузич Р. В. 2692 

Русалкіна С. Г. 3041 

Рухмакова О. А. 2865 

Рябенко М. В. 2358 

Рябікін Д. А. 2389 

Рябова К. О. 2370 

Рябокінь М. В. 2213 

Сабєров В. Ш. 2768 

Сабітова О. А. 2150 

Саватєєв О. С. 2769 

Савенко Т. С. 3493 

Савич І. В. 2214 

Савка І. В. 2610 

Савка О. В. 2103 

Савчак І. В. 2611 

Садівничий В. О. 2011 

Сазонова Ю. О. 2015 

Сай Д. В. 2612 

Сакун О. А. 2655 

Салань Н. В. 2613 

Салатенко І. О. 3349 

Саленко О. П. 2039 

Салєй А. А. 3287 

Салогуб С. А. 2479 

Самборська- 

Музичко Ю. О. 1999 

Самойленко А. О. 2270 

Самойленко Є. А. 2293 

Самойленко Ю. І. 2661 

Самойлова В. А. 2880 

Самосудова- 

Грозова О. Б. 2614 

Самсонова О. О. 2471 

Сан Женьцян 2615 

Саричев В. І. 2126 

Саркісян Е. Г. 2970 

Саркозі Н. (2114) 

Сасин Г. В. 2106 

Саталкіна Л. О. 3266 

Сатир М. В. 3006 

Сатурська Г. С. 2902 

Сахно Л. О. 2785 

Свєтлакова М. А. 2118 

Свинцова І. О. 3376 

Свириденко В. О. 3461 

Свідло К. В. 3277 

Світін Р. С. 2825 

Світлична О. Є. 3068 

Світличний В. Ю. 2852 

Северин К. М. 2398 

Секан А. С. 2831 

Селіванова А. В. 1958 

Семененко О. В. 3267 

Семенова Д. С. 2271 

Семенова О. О. 2802 

Семенюк Л. В. 3232 

Семеряк І. З. 2616 

Сеник О. М. 2065 

Сергієнко В. Л. 3377 

Сердюк О. С. 2143 

Сєчка С. В. 2617 

Сидоренко Ю. І. 2460 

Сидорчук М. С. 2494 

Синенко О. А. 2857 

Синютка Н. Г. 2215 

Синявська І. О. 2826 

Синявська О. Є. 3402 

Синявська О. О. 2144 

Сироватченко Л. В. 3233 

Сирота В. С. 2000 

Сиротенко Ю. В. 3131 

Сисоєв Д. О. 2359 

Ситнік О. М. 2377 

Сичук В. А. 3095 

Сідор М. І. 2711 

Сільчук О. В. 2618 

Сімоненко В. В. 3132 

Сімоненко Л. Ю. 2619 

Сірош В. О. 2715 

Скалій М. М. 2971 

Скворцов Д. І. 2001 

Скиба Е. К. 2021 

Скиданов К. В. 2374 

Скоробагатько О. В. 2324 

Скріпченко Н. Б. 3049 

Скуріхін В. І. 3133 

Слабошпицька У. О. 2282 

Слепужніков Є. Д. 3101 

Слободян Р. О. 3186 

Слятіна І. О. 2495 

Смагло О. В. 2216 

Смарт Н. (2078) 

Смирнова Н. С. 2437 

Смірнов О. Є. 2818 

Смірнова Н. В. 3118 

Смірнова С. В. 2743 

Смушак О. М. 2360 

Соколовський С. О. 2704 

Сокольник С. О. 2935 

Соколюк А. О. 2066 

Солових Є. М. 2102 

Соловйов І. М. 2399 

Солодка А. К. 2531 

Солодка М. М. 2835 

Соломаха О. В. 3069 

Сорока О. В. 2532 

Сорока О. Я. 2438 
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Сосіна О. В. 3070 

Сосницька Я. С. 3451 

Сотник В. В. 2217 

Сотниченко Л. Л. 2158 

Сотнікова Т. Г. 3305 

Спицька Л. В. 2067 

Співак Л. М. 2042 

Спірідонова К. Ю. 2972 

Ставичний Є. М. 3112 

Станіславська М. В. 2068 

Станко Г. В. 3140 

Стасів М. В. 3378 

Стахова О. О. 2069 

Сташкевич М. А. 2803 

Стеблова О. В. 2716 

Стельмах Н. Є. 3234 

Стельмах О. В. 2070 

Стельникович С. В. 3478 

Стеняшин А. Ю. 1947 

Степаненко В. В. 2325 

Степаненко О. А. 2804 

Степанченко М. С. 2995 

Стефанишин В. В. 2218 

Стеценко В. І. 3469 

Стецик Т. С. 3379 

Стецюк І. І. 3316 

Столяр В. Г. 2973 

Столяренко Т. Л. 2620 

Сторчай Н. С. 3307 

Стригун О. О. 3166 

Строкович Г. В. 1978 

Стукаленко З. М. 2621 

Стукан С. С. 2974 

Субботенко О. С. 2361 

Субботіна М. Г. 3292 

Суворов В. П. 2439 

Сулейман М. М. 2862 

Сумець О. М. 3241 

Сунь Гоцян 2622 

Сунько Н. О. 3380 

Суслова О. С. 2810 

Сухан І. С. 2326 

Суханова А. В. 2172 

Суходольська І. Л. 2779 

Сухонос В. А. 2915 

Сухорольська І. Ю. 2100 

Сухотеріна М. І. 2002 

Сушко Ю. С. 2623 

Сьома С. О. 2496 

Табінська С. О. 2624 

Тайкова С. Ю. 2827 

Такмакова М. Ю. 2071 

Талаш В. В. 2897 

Танін В. О. 2805 

Тапалова О. Б. 2043 

Таран І. В. 2881 

Таращенко Ю. М. 2981 

Татарін А. Є. 2916 

Тачко О. В. 2996 

Ташута В. С. 3187 

Твердушка Т. Б. 2151 

Телицька В. А. 2440 

Теліга О. (3425) 

Тимків М. З. 2811 

Тимченко О. В. 2882 

Тимчук А. В. 3205 

Тимчук Л. І. 2445 

Титар О. В. 2022 

Тиханович Є. Є. 3452 

Тихенко В. С. 2234 

Тищук Т. В. 2664 

Тітов Т. С. 3275 

Тітова Г. В. 2625 

Ткаліч І. О. 2327 

Ткач О. М. 2504 

Ткач С. В. 2235 

Ткаченко В. В. 2770 

Ткачов А. С. 2626 

Ткачова О. А. 2219 

Ткачук М. М. 2461 

Товстановська Т. Г. 3153 

Токарєв С. А. 3494 

Токмакова І. В. 3242 

Толбатов С. В. 1969 

Томашевська О. Ю. 3268 

Том'юк О. Я. 3269 

Тоненчук Т. В. 3381 

Топорницька М. Я. 3453 

Топузов М. О. 2236 

Торубара А. О. 3495 

Третьяков О. В. 2647 

Третяк К. В. 2256 

Тригуба О. В. 3174 

Триснюк В. М. 2648 

Тройніна А. С. 1970 

Трофимовська Ю. В. 2411 

Трофімов М. В. 2936 

Трошкі В. Б. 2670 

Троян В. В. 3308 

Трубачова Д. В. 2627 

Трухан М. А. 2628 

Тубальцева Н. П. 3270 

Тубелець О. С. 2362 

Тулюлюк К. В. 3382 

Турбал Ю. В. 2681 

Турбіна О. І. 2173 

Тургенєва А. О. 2512 

Туров В. В. 2272 

Тютькін О. Л. 3113 

Тютюнник В. А. 3175 

Тютюнник В. В. 2363 

Угрин В. В. 2220 

Удяк В. І. 2328 

Узунов В. В. 2424 

Українцева Ю. С. 3206 

Ус В. Ф. 3323 

Усенко Н. М. 2497 

Усков О. А. 3017 

Усова Є. С. 2364 

Ушверідзе Д. П. 2412 

Ушкалов А. В. 3188 

Файдевич В. В. 2629 

Фант М. О. 3393 

Фатхутдінова І. В. 2040 

Федик В. В. 3102 

Федик О. В. 3141 

Федірчик Т. Д. 2533 

Федоренко І. В. 3154 

Федоренко М. В. 3155 

Федоров А. А. 2390 

Федоров Д. Ю. 2836 

Федорцова О. Г. 2630 

Федорченко Л. М. 2744 

Федорчук В. І. 2665 

Федунь М. В. 2294 

Фелінська Є. (3440) 

Фесенко К. В. 3096 

Фещук О. Є. 2925 

Філінюк В. А. 3496 

Філіпов В. В. 3079 

Філь А. Ю. 3020 

Фоменко І. С. 2842 

Фроленкова Н. О. 2472 

Хазєєва О. А. 2755 
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Хаймьонова Н. С. 3235 

Хайсам Мохаммад  

Юсеф Абу-Фардех 3007 

Халавка М. В. 2883 

Халавка Т. Б. 2441 

Халімова О. І. 2884 

Хамзе Махмуд Аль-

Равашдех 2237 

Хамула П. І. 2442 

Харазій А. В. 2003 

Харламова О. В. 3224 

Харченко С. Г. 2771 

Харченко Т. Г. 2072 

Харчук І. С. 3454 

Харчук С. В. 2701 

Хващевська О. О. 2466 

Хвесюк В. І. 2413 

Хитрова О. А. 2273 

Хіцко Я. В. 2693 

Ховерко Ю. М. 3057 

Ходаківська В. П. 2885 

Холод І. Ю. 2116 

Холодняк Ю. В. 2660 

Хоменко О. І. 2756, 3271 

Хомич А. В. 2631 

Хомич Н. П. 2806 

Хохлов М. А. 3288 

Храброва О. П. 2982 

Худайбердиєва О. А. 

 3497 

Худоб'як В. О. 3042 

Царик В. В. 2926 

Цвігун І. А. 2081 

Циганкова З. М. 3383 

Циганова І. В. 2975 

Циганок О. О. 2632 

Циганська О. І. 3177 

Ці Сянбо 2633 

Цодіков В. В. 2976 

Цуканов Д. В. 2837 

Цукренко В. В. 2757 

Цятковська О. В. 3236 

Чайка О. М. 2997 

Чайкіна А. О. 2174 

Чайковський М. Є. 2501 

Чень Цзюнь 2265 

Чепелєв М. Г. 2145 

Чепинога А. В. 2694 

Чепіга  

(Зеленкевич) Я. (2453) 

Чепурухіна І. С. 2666 

Черевань І. І. 2498 

Черевко О. О. 1971 

Чередниченко А. О. 2238 

Черепанов А. І. 3498 

Черкашина Т. О. 2093 

Черненко Л. М. 2858 

Черненко О. М. 3190 

Черненко О. С. 2221 

Черник Н. С. 2283 

Черниш В. О. 2329 

Чернобай С. В. 3176 

Чернов А. В. 3043 

Чернов А. О. 2365 

Черновський О. К. 2334 

Черноусов Є. Ю. 3285 

Чернушка І. Г. 2080 

Чернявська Ю. І. 2898 

Чеснокова М. В. 3384 

Чжоу Лі 2634 

Чибор І. С. 3423 

Чижмарь Ю. В. 2402 

Чикунов П. О. 1959 

Чистовська Ю. Ю. 2073 

Чистякова А. В. 2004 

Чихурський А. С. 2499 

Чмутова І. М. 2184 

Чоботар А. О. 2927 

Човган Р. Я. 3350 

Чолан Т. А. 2366 

Чоповський О. В. 2702 

Чорна О. В. 2635 

Чорнобиль О. В. 3272 

Чорнодід І. С. 2127 

Чорнодон М. І. 2016 

Чорноус Н. А. 2636 

Шабалін А. В. 2400 

Шаблистий В. В. 2335 

Шагала Л. Б. 2467 

Шалайко Т. О. 2671 

Шалімова А. С. 2903 

Шанскова Т. І. 2534 

Шаповал Н. В. 1960 

Шаповалова О. Є. 2977 

Шарапа С. П. 3313 

Шарапова О. В. 2637 

Шарата Н. Г. 2535 

Шаталова Л. С. 2175 

Шатковська Д. М. 2330 

Шваб М. А. 2117 

Шведюк Ю. В. 2176 

Швець Д. В. 2638 

Шворак А. М. 2159 

Шевель Л. О. 3156 

Шевцова Т. В. 2819 

Шевченко В. Ю. 3289 

Шевченко Г. В. 1972 

Шевченко К. М. 2838 

Шевченко Т. О. 2928 

Шевченко Ю. С. 2656 

Шевчук В. О. 2978 

Шевчук Н. В. 2239 

Шейна А. М. 2284 

Шекспір В. (3430) 

Шелудько І. В. 2639 

Шептуха С. А. 2983 

Шеремет А. М. 2640 

Шеховцова Ю. О. 2979 

Шиманський В. М. 2695 

Шимко А. Р. 2371 

Шимоняк К. Б. 3439 

Шиндерук С. О. 3106 

Шипелик О. В. 2998 

Широкова С. В. 2917 

Шишов О. О. 2331 

Шишута О. Ю. 3237 

Школьнік Е. Я. 2929 

Шлапко Л. В. 3317 

Шленьова М. Г. 3424 

Шлямар І. Л. 3351 

Шоу Б. (3431) 

Шпак А. Д. 2177 

Шпак В. І. 3479 

Шпак Н. А. 2005 

Шпак О. О. 2401 

Шпакович І. Р. 2146 

Шпакович К. В. 3462 

Шрамко Ю. Т. 2332 

Штань М. В. 2240 

Штельмухова Ю. В. 3431 

Штефан Б. М. 2696 

Штибель У. І. 2222 

Штик Ю. В. 3238 

Штиль І. В. 2223 
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Штогрін О. В. 3084 
Шулик Т. В. 2641 
Шульга І. Л. 2419 
Шуляк М. А. 2930 
Шутенко Т. О. 3157 
Щадило А. А. 2367 
Щербан М. Д. 2181 
Щербій Н. О. 3427 
Юник І. Д. 2642 
Юренко К. О. 2931 
Юр'єв О. В. 3239 
Юріна Ю. М. 3425 
Юрко П. С. 3189 
Юрковський Д. Ю. 2443 
Юрченко П. О. 3014 

Юрченко Т. В. 3158 
Юрчук Т. О. 2780 
Юхно О. І. 2643 
Ющишена О. В. 2886 
Яблуновська В. Ю. 3044 
Яворський В. Ю. 2784 
Ягодзінський С. М. 2023 
Якименко О. І. 2703 
Якимчук А. Ю. 2649 
Яковина В. С. 2682 
Якушева Ю. І. 2850 
Ялова А. М. 3071 
Яловик А. В. 2644 
Ямельницький О. Я. 2107 
Ямненко Т. М. 2381 

Янчій І. Р. 2984 
Япринець Т. С. 2500 
Яремин С. Ю. 3030 
Яресько Р. С. 2006 
Ярмистий М. М. 2108 
Ярмиш Н. О. 2368 
Яроцька Г. С. 3398 
Яртим І. А. 3273 
Яценко Т. В. 2074 
Яценко Т. Ю. 2717 
Яцинік А. В. 2645 
Яцько О. М. 2646 
Яцюк В. М. 2772 
Ячнюк М. Ю. 3352 
Ящук С. М. 2536 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Автономна Республіка Крим 
 іст. науки 3443 
Бельгія 
 пед. науки 2606 
Болгарія 
 іст. науки 3461 
Буковина 
 історія 3482 
 педагогіка 2457 
Велика Британія 
 іст. науки 3459 
 пед. науки 2478, 2503, 2507,  
  2571, 2577 
 філос. науки 2078 
Вінницька обл. 
 іст. науки 3478 
Волинська обл. 
 геогр. науки 3447, 3449, 3451 
 геологія 2776 
 іст. науки 3487 
Десна, р. 
 гідробіологія 2784 
Дніпровсько-Донецька западина 
 гірн. справа 3112 
Дністер, р. 
 екологія 2227 
Житомирська обл. 
 іст. науки 3478 
Закарпатська обл. 
 мед. науки 2891 
Запорізька обл. 
 мед. науки 2855 

Західна Україна 
 геогр. науки 3454 
 держ. упр. 2438 
 іст. науки 3455, 3487, 3493 
 пед. науки 2502, 2573 
Західний Лісостеп України 
 овочівництво 3151 
 рослинництво 3169 
Зміїний, о-в 
 ґрунтознавство 2775 
Івано-Франківська обл. 
 с.-г. науки 3135 
Інгулець, р., притока р. Дніпро 
 екологія 2650 
Іран 
 політ. науки 2115 
Ірландія 
 іст. науки 3466 
Італія 
 політ. науки 2118 
Казахстан 
 екон. науки 2272 
Канівське вдсх 
 гідробіологія 2782 
Київ 
 архітектура 3323 
 біол. науки 2814 
Київська обл. 
 іст. науки 3484, 3498 
 мистецтвознавство 3324 

Китай 

 екон. науки 2163, 2265 
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 пед. науки 2584, 2622, 2634 

 політ. науки 2111, 2113 

Кіровоградська обл. 

 пед. науки 2600 

 соц. комунікація 3208 

Країни Азії 

 соціол. науки 2087 

Країни Європ. Союзу 

 екон. науки 2193, 2205 

 політ. науки 2110, 2112 

 юрид. науки 2294, 2303, 2361 

Країни Європи 

 держ. упр. 2437 

 екон. науки 2154 

 іст. науки 3444 

 мистецтвознавство 3328 

Країни Зах. Європи 

 пед. науки 2463 

Країни Півд.-Сх. Європи 

 іст. науки 3463 

Країни Півн. Азії 

 іст. науки 3444 

Країни СНД 

 юрид. науки 2299, 2361 

Країни Сх. Європи 

 пед. науки 2524 

Країни Центр. Європи 

 іст. науки 3463 

Латориця, р., бас. 

 гідробіологія 2783 

Лівія 

 екон. науки 2241 

Лівобережна Україна 

 с.-г. науки 3173 

Лівобережний Лісостеп України 

 рослинництво 3173 

Лісостеп України 

 зерн. культури 3166 

 селекція 3154-55 

Луцьк 

 іст. науки 3458 

Львів 

 філол. науки 3417 

Львівська обл. 

 геогр. науки 3448, 3453 

 мистецтвознавство 3326 

Молдова 

 філол. науки 3410 

Нідерланди 

 іст. науки 3460 

 пед. науки 2482 

Німеччина 

 мистецтвознавство 3327 

 пед. науки 2448, 2635 

Південна Україна 

 біол. науки 2826 

 геогр. науки 2774 

 іст. науки 3471, 3497 

 мед. науки 2851 

 пед. науки 2506 

 с.-г. науки 3148, 3152,  

  3159, 3170 

Південний Лісостеп України 

 с.-г. науки 3153 

Північний Степ України 

 фітопатологія 3161 

Північно-Східний Лісостеп України 

 рослинництво 3175 

Поділля 

 геологія 2776 

 історія 3477 

Польща 

 мистецтвознавство 3326 

 пед. науки 2467, 2608 

 політ. науки 2096, 2103 

Правобережна Україна 

 іст. науки 3491, 3496 

 с.-г. науки 3171-72, 3177 

Правобережний Лісостеп України 

 агрохімія 3172 

 рослинництво 3171, 3177 

 фітопатологія 3164 

 флора 2813, 2815 

Прикарпаття 

 історія 3487 

Рівненська обл. 

 біол. науки 2779 

Росія 

 іст. науки 3464, 3468-69 

 політ. науки 2111 

Самара, р., притока р. Дніпро 

 гідробіологія 2781 

Сіверський Донець, р., притока р. Дон 

 флора 2816 

Слобожанщина 

 філософія культури 2022 
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Ствига, р., притока р. Прип'ять 

 екологія 2653 

Сумська обл. 

 геогр. науки 3445 

Східна Азія 

 політ. науки 2116 

Східний Лісостеп України 

 ентомологія 3162 

 зерн. культури 3176 

США 

 іст. науки 3465, 3467 

 пед. науки 2484, 2486, 2507, 2582 

 політ. науки 2099, 2115 

 філол. науки 3354, 3356, 3361,  

  3368-69, 3379, 3432-33 

 філос. науки 2028 

Тернопільська обл. 

 техн. науки 2648 

Україна 

 біол. науки 2817, 2820, 2822, 2827 

 геогр. науки 3446, 3452 

 геол. науки 2777-78 

 держ. упр. 2417, 2419-20,  

  2424-25, 2428-29, 2432-33,  

  2436, 2439, 2443 

 екон. науки 1984, 1993, 2081,  

  2123, 2127, 2129, 2133, 2136,  

  2141-42, 2146, 2152, 2154,  

  2156, 2167, 2176-77, 2179, 2182,  

  2186, 2188-90, 2195, 2199,  

  2200-01, 2204-09, 2211,  

  2213-15, 2218, 2220, 2222-23,  

  2242-56, 2259-60, 2444, 2649,  

  3136, 3242, 3259 

 іст. науки 3456, 3470, 3472,  

  3474, 3476-77, 3479-81, 3483, 

  3485, 3489-90, 3492, 3494 

 мед. науки 2895, 2929 

 мистецтвознавство 3325, 3329 

 пед. науки 2445, 2452-54, 2456,  

  2459, 2461-62, 2464, 2466,  

  2470, 2472, 2485, 2491, 2496,  

  2498-99, 2509, 2562, 2568,  

  2584, 2634, 2638, 2641, 2643 

 політ. науки 2096, 2100, 2104-08,  

  2119-20, 2426 

 психол. науки 2045 

 с.-г. науки 3166, 3169, 3175-76 

 соц. комунікація 2009, 2011-12,  

  2015-16, 2091 

 соціол. науки 2082, 2085,  

  2088-89, 2092 

 техн. науки 2650, 3054 

 фіз. виховання і спорт 3331,  

  3336, 3351 

 філол. науки 3357, 3440 

 філос. науки 2019, 2022,  

  2036-37, 2040, 2080 

 юрид. науки 2274, 2276, 2283,  

  2291, 2297, 2299, 2303,  

  2305-07, 2309-10, 2315-16,  

  2318, 2323-25, 2327-29, 2332,  

  2335, 2342-43, 2347, 2349,  

  2355, 2357, 2359, 2362, 2364-67, 

   2375-77, 2379, 2383, 2385,  

  2390, 2394, 2396, 2400, 2403,  

  2408-10, 2414-16 

Українське Полісся 

 іхтіологія 2824 

 лісівництво 2176 

Український щит 

 геологія 2773, 2777 

Українські Карпати 

 географія 3452 

 лісівництво 3134 

УРСР 

 іст. науки 3457, 3473 

УСРР 

 іст. науки 3462, 3488 

 юрид. науки 2279 

Франція 

 іст. науки 3459 

 політ. науки 2114 

Харків 

 іст. науки 3486 

 техн. науки 3214 

Харківська обл. 

 іст. науки 3475 

 с.-г. науки 3161 

Херсонська обл. 

 соціол. науки 2093 

Хмельницька обл. 

 геогр. науки 3450 

Чернігівська обл. 

 іст. науки 3495
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