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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 доктора 

1053. Євсеєв С. П. Методологія побудови системи безпеки банківських ін-

формаційних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 21.05.01 "Інформ. безпека держави" / Євсеєв Сергій Петрович ; Нац. авіац.  

ун-т, [Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця]. — Київ, 2018. — 38 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—34 (54 назви). — 100 пр. — [2018-1176 А] УДК 004.056.5:336.71 

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь доктора 

1054. Кудря В. Г. Моделі та методи створення високочастотних компонентів 

комп'ютерних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Кудря Володимир Григоро-

вич ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2018. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—35 

(56 назв). — 100 пр. — [2018-1776 А] УДК 004.31 

На ступінь кандидата 

1055. Аль-Даби Мохамед Мохамед Салех. Моделі та методи підвищення до-

стовірності робочого діагностування в арифметичних цифрових компонентах систем 

критичного застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Аль-Даби Мохамед Мохамед 

Салех ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-0646 А] УДК 004.315.05 

1056. Миронів І. В. Інформаційна технологія розпізнавання символів тексту на 

основі конкуруючих клітинних автоматів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Миронів Іван Васильович ; 

Держ. ун-т телекомунікацій, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Чернівці, 

2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2018-0702 А] 

 УДК 004.352.243 

1057. Петришин М. Л. Методи та засоби швидкого адитивного та субтрактив-

но-адитивного порозрядного аналого-цифрового перетворення : автореф. дис. на здо-

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

ненти" / Петришин Михайло Любомирович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Прикарпат. 

нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Вінниця, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(26 назв). — 100 пр. — [2018-0607 А] УДК 004.312.26.021 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь доктора 

1058. Кропачек О. Ю. Теоретичні основи аналізу і синтезу комп'ютеризованих 

інформаційно-вимірювальних систем діагностування динамічних нестаціонарних 

об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 

"Комп'ютер. системи та компоненти" / Кропачек Ольга Юріївна ; Держ. ВНЗ "Донец. 
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нац. техн. ун-т", [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Покровськ (Донец. 

обл.), 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (44 назви). — 100 пр. — [2018-

1821 А] УДК 004.415:681.2.08 

На ступінь кандидата 

1059. Волочій С. Б. Математичне та програмне забезпечення для дискретно-

неперервного стохастичного моделювання відмовостійких програмно-технічних 

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

01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчислюв. машин і систем" / Волочій Сергій 

Богданович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1450 А] УДК 004.4 

1060. Мартінкус І. О. Інформаційна технологія розробки лінійок програмних 

продуктів на основі методів та засобів доменного моделювання : автореф. дис. на 

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

Мартінкус Ірина Олегівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2018. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-0333 А] 

 УДК 004.4.083.8 

1061. Нічепорук А. О. Інформаційна технологія виявлення метаморфних ві-

русів у локальних комп'ютерних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Нічепорук Андрій Олек-

сандрович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Тернопіль, 2018. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — [2018-1142 А] 

 УДК 004.491.2 

004.6 Дані 

На ступінь кандидата 

1062. Швороб І. Б. Методи та засоби екстракції та аналізу слабоструктуро-

ваних текстових даних на основі документно-орієнтованого графа : автореф. дис. на 

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

лінгвістика" / Швороб Ірина Богданівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2018-0794 А]

 УДК 004.65 

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

На ступінь доктора 

1063. Косенко В. В. Методологія ризик-адаптивного управління потоками даних 

інфокомунікаційних мереж систем критичної інфраструктури : автореф. дис. на здо-

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

Віктор Васильович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, [Харків. 

нац. ун-т радіоелектроніки]. — Харків, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 

(50 назв). — 100 пр. — [2018-1215 А] УДК 004.71 

1064. Молодецька-Гринчук К. В. Методологія побудови системи забезпе-

чення інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 21.05.01 "Інформ. безпека 

держави" / Молодецька-Гринчук Катерина Валеріївна ; Держ. ун-т телекомунікацій, 

[Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 

(55 назв). — 100 пр. — [2018-1661 А] УДК 004.77.056:351.86 
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1065. Собчак А. П. Методологія інформаційної підтримки життєвого циклу 

продукції віртуальних приладобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття 

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

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

Харків, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (38 назв). — 100 пр. — [2018-

0862 А] УДК 004.78:681.2 

На ступінь кандидата 

1066. Карапетян А. Р. Моделі та методи адаптивної маршрутизації пакетів 

даних у комп'ютерних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Карапетян Анаіт Радіківна ; Черкас. 

держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2018-0913 А] УДК 004.724.4:004.715 

1067. Саланда І. П. Методи оцінювання показників функціональної стійкості 

розгалужених інформаційних мереж на основі обчислення ймовірності зв'язності її 

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

"Інформ. технології" / Саланда Іванна Петрівна ; Держ. ун-т телекомунікацій, [Схід-

ноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2018-0946 А] УДК 004.73 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь доктора 

1068. Маляр М. М. Інформаційна технологія обмежено-раціонального багато-

критеріального вибору в соціо-економічних системах : автореф. дис. на здобуття 

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

Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. 

— Київ, 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—38 (50 назв). — 100 пр. — [2018-

1745 А] УДК 004.896 

1069. Нечипоренко А. С. Моделі, методи та інформаційні технології раннього 

виявлення розладнань в нестаціонарних квазіперіодичних процесах : автореф. дис. на 

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

Нечипоренко Аліна Сергіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2018. 

— 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 (58 назв). — 100 пр. — [2018-0296 А] 

 УДК 004.832 

На ступінь кандидата 

1070. Городнича К. О. Моделі та методи обробки хронологічних даних в інфор-

маційно-пошукових системах в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття 

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

Катерина Олександрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2018. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2018-0490 А] 

 УДК 004.827:004.6]:004.775 

1071. Захарченко В. П. Моделі та інформаційна технологія організації процесу 

автоматизованого проектування об'єктів машинобудування : автореф. дис. на здо-

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

ченко Вікторія Петрівна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, 

[Сум. держ. ун-т]. — Харків, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (23 назви). — 

100 пр. — [2018-1290 А] УДК 004.896:621 
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1072. Микіч Х. І. Методи та засоби ідентифікації проблемних ситуацій на 

основі онтологічного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

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

Христина Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-1388 А] УДК 004.89 

1073. Терлецький Д. О. Об'єктно-орієнтована динамічна модель подання знань в 

інтелектуальних програмних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

систем" / Терлецький Дмитро Олександрович ; НАН України, Ін-т кібернетики 

ім. В. М. Глушкова, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2018. — 32 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 22—25 (27 назв). — 100 пр. — [2018-1063 А] 

 УДК 004.82:004.89 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 

1074. Гуда А. І. Ансамблеві пошукові моделі і методи параметричної ідентифі-

кації систем з хаотичною поведінкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Гуда Антон 

Ігорович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпро, 2018. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 37—41 (50 назв). — Примірник деф.: текст на с. 14, 31 не надруковано. — 100 пр. 

— [2018-0903 А] УДК 004.942:519.71 

1075. Густі М. І. Математичні моделі процесів емісії та стоку вуглекислого 

газу в лісовому господарстві та при змінах землекористування : автореф. дис. на 

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

числюв. методи" / Густі Микола Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—38 (102 назви). — 130 пр. — [2018-0810 А] 

 УДК 004.942:630*2 

1076. Лисенко Д. Е. Методологічні основи оцінки реалізованості та інформа-

ційна технологія проактивного управління розвитком організаційно-технічних сис-

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

"Інформ. технології" / Лисенко Дмитро Едуардович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва 

ім. О. М. Бекетова, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Харків, 2018. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 33—36 (38 назв). — 100 пр. — [2018-1217 А] УДК 004.942:005.7 

1077. Стрельбіцький М. А. Технологія забезпечення функціональної безпеки 

інтегрованої інформаційної системи Держприкордонслужби на стадії модернізації : 

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

технології" / Стрельбіцький Михайло Анатолійович ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. акад. 

держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького]. — Київ, 2018. — 

39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—36 (41 назва). — 100 пр. — [2018-1877 А] 

 УДК 004.9.056:351.746.1 

На ступінь кандидата 

1078. Багрій Р. О. Інформаційна технологія альтернативної комунікації для 

людей з обмеженими можливостями спілкування : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

сандрович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Тернопіль, 2018. — 

24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2018-1122 А] УДК 004.9 
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1079. Горяча В. О. Методи, моделі інформаційної технології прогнозування 
стану пацієнтів в системах медичного моніторингу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Горяча Вероніка 
Олександрівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — 
Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-
1325 А] УДК 004.942:616-07 

1080. Дуккарт К. Б. Інформаційна технологія аналізу зміни показників 
одноканальної електрокардіограми у різних станах організму людини : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.09 "Мед. та біол. 
інформатика і кібернетика" / Дуккарт Ксенія Борисівна ; Міжнар. наук.-навч. центр 
інформ. технологій та систем НАН України, МОН України. — Київ, 2018. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (16 назв). — 100 пр. — [2018-1455 А] 

 УДК 004.9:616-073 
1081. Єрукаєв А. В. Моделі і методи ідентифікації параметрів при виборі 

земельних ділянок для об'єктів будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Єрукаєв Андрій 
Віталійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2018. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (18 назв). — 100 пр. — [2018-0827 А] УДК 004.94:711.14 

1082. Масюк А. Л. Діалогові засоби паралельного моделюючого середовища, 
орієнтованого на мережеві динамічні об'єкти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / 
Масюк Арсеній Леонідович ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — Покровськ 
(Донец. обл.), 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — 
[2018-1467 А] УДК 004.942 

1083. Савчук В. В. Математичне та програмне забезпечення інформаційно-
технологічного супроводу процесів у галузі туризму : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчислюв. 
машин і систем" / Савчук Валерія Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (37 назв). — 100 пр. — [2018-
0736 А] УДК 004.9:338.48 

1084. Сидоренко В. М. Методи ідентифікації та оцінювання стану кібер-
безпеки об'єктів критичної інформаційної інфраструктури авіаційної галузі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.05.01 "Інформ. безпека 
держави" / Сидоренко Вікторія Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2018. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (26 назв). — 100 пр. — [2018-1755 А]
 УДК 004.946.5.056:656.7 

1085. Трач О. Р. Математичне та програмне забезпечення організації жит-
тєвого циклу віртуальних спільнот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчислюв. машин і систем" / 
Трач Ольга Романівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2018-1347 А] УДК 004.942:004.773.6 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

1086. Білик В. В. Інноваційно-інвестиційна складова в системі економічної 
безпеки підприємницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Білик Вікторія 
Вікторівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т", [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — 
Київ, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (44 назви). — 100 пр. — [2018-
1167 А] УДК 005.934:[330.341.1:330.322 
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1087. Двуліт З. П. Економіко-екологічне управління сталим розвитком під-

приємств залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Двуліт Зоряна 

Петрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Держ. ун-т інфраструктури та технологій]. 

— Львів, 2018. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (51 назва). — 

100 пр. — [2018-0813 А] УДК 005:[502.131.1:656.2 

1088. Дорош М. С. Конвергенція систем управління проектами при ціннісно-

орієнтованому підході : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Дорош Марія Сергіївна ; Київ. нац. 

ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41. — 

100 пр. — [2018-0823 А] УДК 005.8 

1089. Каткова Т. І. Моделі і методи оцінки, прогнозування та управління 

стратегічною діяльністю підприємства в умовах невизначеності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи та процеси 

керування" / Каткова Тетяна Ігорівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — 

Харків, 2018. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—30 (43 назви). — 100 пр. — [2018-

0914 А] УДК 005.52 

1090. Осауленко І. А. Методологія проектно-орієнтованого управління регіо-

нальними структурами в системі наука — бізнес — держава : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і прог-

рамами" / Осауленко Ігор Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—37 (54 назви). — 100 пр. — [2018-0857 А] УДК 005.8:332.02 

1091. Павликівська О. І. Організаційний інструментарій забезпечення управ-

ління соціально відповідальною діяльністю підприємств засобами обліку та 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Павликівська Ольга Іванівна ; Тернопіл. нац. 

техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2018. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—39 (59 назв). — 100 пр. — [2018-1704 А] УДК 005.35:657 

1092. Рижков О. С. Управління проектами та програмами спільної підготовки 

фахівців міжнародного рівня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Рижков Олександр 

Сергійович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала 

Макарова]. — Одеса, 2018. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 

(48 назв). — 100 пр. — [2018-1478 А] УДК 005.8:005.94 

1093. Сахно А. А. Мотивація економічної діяльності машинобудівних під-

приємств: теорія, методологія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Сахно Андрій 

Анатолійович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—37 (44 назви). — 100 пр. — [2018-1117 А] УДК 005.583.1:62 

1094. Ситник Й. С. Інтелектуалізація систем менеджменту промислових 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Ситник Йосиф Степанович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—40 (75 назв). — 

100 пр. — [2018-0713 А] УДК 005.336.4:334.716 

1095. Станкевич І. В. Управління діяльністю освітньої організації на засадах 

багатовимірного оцінювання якості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Станкевич Ірина 
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Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, [Одес. 

нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова]. — Дніпро, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—36 (55 назв). — 100 пр. — [2018-1278 А] УДК 005.6:37.07 

1096. Череп О. Г. Розвиток стратегії формування економічного механізму 

інноваційної діяльності підприємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Череп Олександр Григорович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Запоріз. 

нац. ун-т]. — Тернопіль, 2018. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 28—36 (79 назв). — 

120 пр. — [2018-1073 А] УДК 005.21:658.589:621 

1097. Шерстюк Р. П. Багатокомпонентна модель формування організаційного 

механізму забезпечення стабільного функціонування промислового підприємства : 

(постконфлікт. європ.-трансформац. акценти) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Шерстюк Роман Петрович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 

2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (43 назви). — 100 пр. — [2018-

0477 А] УДК 005.21:334.716 

1098. Ярошенко Р. Ф. Методологія проактивного управління загрозами у 

програмах розвитку фінансових організацій в умовах турбулентного оточення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. 

проектами і програмами" / Ярошенко Руслан Федорович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архітектури. — Київ, 2018. — 49 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 41—46 (45 назв). — 

120 пр. — [2018-0960 А] УДК 005.8:005.934 

На ступінь кандидата 

1099. Бабенко О. М. Лідерство в управлінні персоналом підприємств ресто-

ранного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бабенко Олена Миколаївна ; 

Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т, [ВНЗ Укоопспілки 

"Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-1242 А] УДК 005.322:316.46:640.43 

1100. Базилевич П. Р. Формування асинхронних дискретних систем бізнес-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Базилевич Петро Романович ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-0655 А] УДК 005.7 

1101. Бараннік І. О. Моніторинг експортно-імпортного потенціалу промисло-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бараннік Ігор Олексійович ; 

Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2018. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 150 пр. — [2018-1162 А] 

 УДК 005.584.1:339.562/.564:334.716 

1102. Білоус Л. Й. Управління підготовкою робітничих кадрів для підприємств 

харчової галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Білоус Любомир Йосипович ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 150 пр. — [2018-0567 А] УДК 005.963:664 

1103. Бойко М. О. Науково-методичні засади оцінки стану економічної без-

пеки стивідорної компанії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бойко Марія Олександрівна ; 
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НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2018. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2018-0672 А] 
 УДК 005.934:656.615 
1104. Бортнікова М. Г. Діагностування консалтингових проектів для машино-

будівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бортнікова Мар'яна Григорівна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—24 
(32 назви). — 100 пр. — [2018-1843 А] УДК 005.8:005.942:621 

1105. Вдовіна О. О. Електронне діловодство як комунікаційна складова судо-
чинства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 
комунікацій : [спец.] 27.00.02 "Документознавство, архівознавство" / Вдовіна Олена 
Олександрівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, [Харків. 
держ. акад. культури, М-во культури України]. — Київ, 2018. — 17 с. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-1449 А] 

 УДК 005.92:004]:347.9(477) 
1106. Венгріна О. С. Моделі та методи управління змістом проекту ре-

девелопменту з урахуванням інтересів стейкхолдерів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / 
Венгріна Олена Сергіївна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, 
[Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури]. — Харків, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — [2018-1322 А] УДК 005.8:332.83 

1107. Висоцький О. О. Стратегічне управління економічною безпекою під-
приємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Висоцький Олег 
Олександрович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-1088 А] УДК 005.21:[005.934:62 

1108. Волошин Ю. Ю. Розвиток організаційної культури сільськогосподар-
ських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Волошин Юрій Юрійович ; Харків. 
нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. До-
кучаєва]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2018-0416 А] УДК 005.73:631.11 

1109. Гаврись А. П. Моделі та методи формування портфелів проектів захисту 
територій від затоплення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Гаврись Андрій Петрович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності Держ. 
служби України з надзвичайн. ситуацій]. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2018-1806 А] 

 УДК 005.8:614.8-045.36 
1110. Гайдаєнко О. В. Моделі та механізми ціннісного підходу в управлінні 

медичними проектами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Гайдаєнко Оксана Володимирівна ; 
Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2018. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2018-0482 А] УДК 005.8:61 

1111. Головчук О. В. Управління інноваційною діяльністю промислового 
підприємства в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Головчук Олександр 
Володимирович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2018. — 21 с., включ. 
обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2018-0574 А] 

 УДК 005.591.6:334.716 
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1112. Головчук Ю. О. Управління інноваційним потенціалом підприємства на 
основі маркетингу взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Головчук Юлія 
Олександрівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2018. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-1646 А] 

 УДК 005.591.6 
1113. Горідько Н. М. Моделі і методи управління екологічними знаннями в 

освітніх проектах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Горідько Наталія Михайлівна ; Нац. 
трансп. ун-т. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 
100 пр. — [2018-1408 А] УДК 005.8:37]:502/504 

1114. Гузь Д. О. Формування стратегії забезпечення стійкого економічного 
розвитку підприємств туристичної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гузь Дар'я 
Олександрівна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 
Херсон, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (27 назв). — 100 пр. — [2018-
1283 А] УДК 005.21:338.486.3 

1115. Давідіч Н. В. Моделі та методи планування управління якістю в 
проектах міського пасажирського транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Давідіч 
Наталія Василівна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 
2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2018-1285 А]
 УДК 005.8:005.336.3:656.025.2 

1116. Демченко Г. В. Організаційне забезпечення активізації інноваційної 
діяльності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Демченко Ганна Володи-
мирівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 150 пр. — [2018-0814 А] УДК 005.591.1 

1117. Заколодяжний В. О. Інновації у діяльності страхових компаній в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. підприємствами" / Заколодяжний Володимир Олегович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2018-0373 А] УДК 005.591.6:368.021 

1118. Котляревська К. Ю. Теоретичне та методичне забезпечення найму 
персоналу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Котляревська Ксенія Юріївна ; 
Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 150 пр. — [2018-0522 А] УДК 005.954 

1119. Котляревський О. В. Регуляторне забезпечення мотиваційного механізму 
розвитку підприємницької діяльності в економіці України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Котляревський Олексій Володимирович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Черкас. держ. 
технол. ун-т]. — Одеса, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (18 назв). — 
120 пр. — [2018-1494 А] УДК 005.32:331.101.3:334.72](477) 

1120. Курінєнко О. В. Моделювання ймовірності банкрутства підприємств на 
основі теорії нечіткої логіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 
Курінєнко Ольга Василівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-1180 А] 

 УДК 005.334.4:519.866 
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1121. Лецер Ю. О. Формування комплексної економіко-організаційної моделі 

підприємств з розробки інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Юрій Олександрович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-0330 А]

 УДК 005.511 

1122. Мазов М. М. Управління портфелем проектів розвитку металургійного 

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

спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Мазов Максим Михайлович ; Нац. 

ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, [Нац. металург. акад. України]. — 

Миколаїв, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (20 назв). — 100 пр. — 

[2018-0544 А] УДК 005.8:669 

1123. Маслюк О. В. Економічна стійкість як основа забезпечення кон-

курентоспроможності підприємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття 

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

Маслюк Олена Володимирівна ; Сум. держ. ун-т, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Суми, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-1107 А]

 УДК 005.332.4:62 

1124. Міхєєва О. В. Гармонізація компетенцій міжнародних команд ме-

неджерів проектів у багатокультурному оточенні : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Ольга Вікторівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 120 пр. — [2018-0704 А] УДК 005.8:005.743(100) 

1125. Надточий А. В. Моделі управління проектами роботизації підводних 

археологічних досліджень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Надточий Анатолій Вікторович ; 

Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2018. — 21 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2018-0849 А] 

 УДК 005.8:681.5:902 

1126. Нам'ясенко В. М. Управління ефективністю діяльності промислових 

підприємств на засадах маржинального підходу : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Нам'ясенко Віктор Миколайович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2018. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 100 пр. — [2018-1663 А] 

 УДК 005.5 

1127. Персій Ю. О. Узгодження методів управління затратами промислових 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Персій Юрій Олександрович ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-1751 А] 

 УДК 005.5:657.47 

1128. Сєріков Д. О. Розвиток управлінської компетентності керівників під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Сєріков Денис Олександрович ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця]. — 

Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-1710 А] УДК 005.336.2:005.5-051 
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1129. Силенко С. А. Антикризове управління промисловим підприємством в 

умовах невизначеності та ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Силенко Сергій 

Анатолійович ; ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", [Класич. приват. ун-т]. — Кривий Ріг 

(Дніпропетров. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2018-1149 А] УДК 005.931.1:334.716 

1130. Степаненко С. В. Формування механізму управління організаційними 

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Степаненко Сергій Віталійо-

вич ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Харків. нац. екон. ун-т 

ім. Семена Кузнеця]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2018-1195 А] УДК 005.7 

1131. Фабрика І. В. Управління експортним потенціалом підприємств ма-

шинобудівної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Фабрика Ірина Володи-

мирівна ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2018. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-

1152 А] УДК 005.93:339.564:621 

1132. Ходакевич Б. О. Забезпечення ефективності діяльності ІТ-підприємств : 

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

та упр. підприємствами " / Ходакевич Богдан Олександрович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 

(9 назв). — 100 пр. — [2018-0780 А] УДК 005.336.1:[334:077 

1133. Чайковський Є. О. Реалізація інноваційної стратегії розвитку ме-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Чайковський Євгеній 

Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". 

— Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2018-

0783 А] УДК 005.21:669 

1134. Ченарані А. М. Моделі і методи управління ризиками проектів створен-

ня авіаційної техніки на основі оцінки невизначеності : автореф. дис. на здобуття 

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

Ченарані Алі Мохаммад ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. 

ін-т". — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. 

— [2018-1351 А] УДК 005.8:629.7 

1135. Чечет А. М. Моделі та методи управління портфелем проектів надання 

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

[спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Чечет Анна Михайлівна ; Нац. 

трансп. ун-т. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. 

— [2018-1353 А] УДК 005.8:656 

1136. Чорний В. М. Забезпечення економічної безпеки українських під-

приємств на світовому ринку зерна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Владислав Михайлович ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". — Київ, 2018. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-0789 А] 

 УДК 005.934:631.11:338.439.5 

1137. Юрчак Е. В. Бренд-менеджмент мереж ресторанного господарства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
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та упр. підприємствами" / Юрчак Едуард Володимирович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 

— Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 

100 пр. — [2018-1760 А] УДК 005:659.126:640.43 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь кандидата 

1138. Андрейко В. М. Розвиток методів оцінки якості програмного забез-
печення засобів вимірювальної техніки під час сертифікаційних випробувань : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стан-
дартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Андрейко Віталія Миколаївна ; М-во 
екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології", [Приват. ВНЗ 
"Ун-т короля Данила"]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2018-0961 А] УДК 006.01:004.05 

1139. Аркушенко П. Л. Підвищення ефективності метрологічної експертизи 
військової техніки зв'язку на основі удосконалення методик її проведення : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, 
сертифікація та метрол. забезп." / Аркушенко Павло Леонідович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка", [Нац. акад. сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного М-ва 
оборони України]. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2018-1441 А] УДК 006.91:623 

1140. Духаніна М. О. Вдосконалення методів і засобів вимірювань та їх метро-
логічного забезпечення в управлінні якістю сталевих виливків : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, серти-
фікація та метрол. забезп." / Духаніна Маріанна Олександрівна ; Одес. нац. політехн. 
ун-т. — Одеса, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (38 назв). — 100 пр. — 
[2018-1287 А] УДК 006.91 

1141. Любчик О. С. Розвиток метрологічного забезпечення якості харчової 
продукції тваринного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / 
Любчик Ольга Сергіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-0925 А] УДК 006:637.05 

1142. Остап'юк С. Д. Вдосконалення методології впровадження системи НАССР, 
як системи управління якістю на молокопереробних підприємствах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, серти-
фікація та метрол. забезп." / Остап'юк Соломія Даріївна ; Нац. ун-т "Львів. політех-
ніка". — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2018-1471 А] УДК 006.83:637.1 

1143. Паленний Ю. Г. Удосконалення методу безконтактного вимірювання 
магнітним датчиком вібропереміщень об'єктів, що обертаються : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, серти-
фікація та метрол. забезп." / Паленний Юрій Григорович ; Одес. нац. політехн. ун-т. 
— Одеса, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2018-0439 А] УДК 006.91:531.7 

1144. Руда М. В. Удосконалення нормативно-технічного забезпечення функціо-
нування консорційних екотонів захисного типу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. 
забезп." / Руда Марія Віталіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. лісотехн. ун-т 
України]. — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 
100 пр. — [2018-0944 А] УДК 006.015.5:625.163:630*26 
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008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь доктора 

1145. Овчарук О. В. Парадигмальні виміри ідеалу людини у просторі 

культури ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Овчарук Ольга 

Володимирівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і 

мистецтв. — Київ, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (44 назви). — 100 пр. — 

[2018-0434 А] УДК 008:130.2]"19/201" 

На ступінь кандидата 

1146. Ляшенко Л. Л. Феномен таланту в культурологічному дискурсі : (на 

матеріалі життя та творчості Еріха Корнгольда) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Ляшенко 

Лідія Леонідівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і 

мистецтв. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-

1052 А] УДК 008:159.928:78.071.1(436) 

1147. Панченко С. А. Культуротворчий потенціал релігійного туризму: станов-

лення українського досвіду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Панченко Світлана 

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

— Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2018-0442 А] 

 УДК 008:338.48-6:2](477) 

1148. Плюта О. П. Трансформація національної кухні в умовах соціокультур-

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

26.00.01 "Теорія та історія культури" / Плюта Олена Павлівна ; М-во культури 

України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2018-0609 А] 

 УДК 008:392.81](=161.2)-044.922:316.42 

1149. Романенко А. Р. Культура спогадів і спогади культури: мемуарна 

спадщина В. Пухальського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культуро-

логії : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Романенко Анастасія Романівна ; 

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

2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1033 А] 

 УДК 008:78.071(477)(092) 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь кандидата 

1150. Лобузін І. В. Цифрові колекції наукової бібліотеки: організація інформа-

ційних ресурсів та мережевої комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук із соц. комунікацій (д-ра філософії) : [спец.] 27.00.03 "Книгознавство, 

бібліотекознавство, бібліографознавство" / Лобузін Іван Володимирович ; НАН 

України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв) та в підрядк. прим. — Примірник деф.: текст на с. 6, 19 

не надруковано. — 100 пр. — [2018-0386 А] УДК 027.021:004.77 

1151. Струнгар В. В. Бібліотечна складова в системі суспільного використання 

соціальних медіа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознав-
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ство" / Струнгар Валерія Валеріївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вер-

надського. — Київ, 2018. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2018-1503 А] УДК 021.1:316.77:07 
1152. Шевцова Ю. О. Бібліотекознавчі журнали провідних країн Європи як 

канал професійної комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із 
соц. комунікацій (д-ра філософії) : [спец.] 27.00.03 "Книгознавство, бібліотеко-
знавство, бібліографознавство" / Шевцова Юлія Олександрівна ; М-во культури 
України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—
16 (14 назв). — 100 пр. — [2018-1719 А] УДК 021.7:050]:316.774](4) 

07 ЗМІ. Засоби масової інформації. Масова комунікація.  

Засоби масової інформації та комунікаційні дослідження 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 

1153. Величко З. А. Публіцистика Осипа Назарука міжвоєнної доби: ідейно-
концептуальні засади, проблематика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Величко 
Зоряна Андріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-1367 А] 

 УДК 070:821.161.2'06-92.09](092) 
1154. Мельник А. П. Публіцистика Сергія Аверинцева та Сергія Кримського 

(1990—2010): ціннісні орієнтири : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Мельник 
Андрій Петрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1300 А] 

 УДК 070.1:821.161.2-92.09(092) 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

1155. Бродецька Ю. Ю. Феномен цілісності суспільства: автентичність форм 
та практики конструювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. 
наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Бродецька Юлія 
Юріївна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2018. — 38 с. — Бібліогр.: 
с. 32—34. — 100 пр. — [2018-1445 А] УДК 141.7 

1156. Скалацька О. В. Простір моди у соціально-філософському вимірі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Скалацька Олена Віталіївна ; Одес. нац. ун-т  
ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2018. — 31 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (42 назви). — 
100 пр. — [2018-0949 А] УДК 141.7 

На ступінь кандидата 

1157. Байрачний В. О. Соціальна відповідальність у суспільстві, що транс-
формується : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Байрачний Вадим Олегович ; 
Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т"]. — Дніпро, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — 
[2018-0658 А] УДК 101.3:[316.6:316.42 



   

 
19 

1158. Брюховецький М. М. Знання як соціально-економічний чинник 

розвитку інформаційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Брюховецький 

Микола Миколайович ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Криворіз. держ. пед. 

ун-т]. — Дніпро, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2018-0674 А]
 УДК 13:[001.101:316.3 

1159. Бутко Ю. Л. Концепція духовної трансгресії в даоській антропомістиці : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія 

філософії" / Бутко Юлія Леонідівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". — 
Слов'янськ (Донец. обл.), 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — 

[2018-1685 А] УДК 141.4:221.3 

1160. Ведмедєв В. М. Рецепція абсурдного у філософсько-антропологічному 

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

"Філос. антропологія, філософія культури" / Ведмедєв Володимир Михайлович ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(8 назв). — 100 пр. — [2018-0367 А] УДК 141.319.8 

1161. Городницький А. В. Європейський концепт суспільного договору в 

українському контексті: рефлексія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / 

Городницький Андрій Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. 

нац. лінгвіст. ун-т]. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-1648 А] УДК 141.7:316.4](4:477) 
1162. Гужва А. А. Соціокультурні трансформації суспільних екстатичних 

станів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.03 

"Соц. філософія та філософія історії" / Гужва Алла Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 

100 пр. — [2018-1610 А] УДК 130.2:316.422 
1163. Іванчук В. В. Сутність та особливості формування концепту відчуження 

в екзистенціальній та неомарксистській філософії ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття 

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

Володимир Володимирович ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". — Слов'янськ 
(Донец. обл.), 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2018-1815 А]

 УДК 141"19" 

1164. Коханевич О. В. Феномен телебачення в контексті сучасної медіа-

культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 26.00.01 

"Теорія та історія культури" / Коханевич Оксана Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2018. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — [2018-0525 А] УДК 130.2:075.2 

1165. Лукашенко М. В. Трансформації соціальності в контексті становлення 

інформаційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 
наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Лукашенко Марина 

Володимирівна ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, [Нац. авіац. ун-т]. 

— Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1050 А]

 УДК 141.7 
1166. Насєдкіна О. О. Світоглядні настанови казки: соціально-філософський 

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

"Соц. філософія та філософія історії" / Насєдкіна Оксана Олегівна ; Запоріз. нац. ун-т. 

— Запоріжжя, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2018-

0295 А] УДК 140.8:316.64]:81-343 
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1167. Рижкова Д. С. Homo Urbanus як нова ідентичність : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.04 "Філос. антропологія, 

філософія культури" / Рижкова Дарина Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна. — Харків, 2018. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2018-

1629 А] УДК 141.319.8:316.334.55/.56 

1168. Свищо Ю. Ю. Рецепція базових принципів лібералізму в українській 

філософській думці ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Свищо Юрій 

Юрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2018-0347 А] УДК 14:329.12](477)"18/191" 

1169. Скляр А. В. Метафізика любові у релігійно-філософських вченнях Вол. 

Соловйова та С. Франка у контексті східно-православної духовної традиції : автореф. 

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

Скляр Анна Володимирівна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2018. 

— 22 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2018-1437 А] 

 УДК 111:177.61]:141.4](477)(092) 

1170. Халіман М. А. Світоглядне протистояння: соціально-філософський 

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

"Соц. філософія та філософія історії" / Халіман Марина Анатоліївна ; Запоріз. нац. 

ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — 

[2018-0772 А] УДК 140.8 

1171. Цвібель А. О. Реконцептуалізація прагматичної віри у сучасних теоріях 

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

09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Цвібель Анастасія Олексіївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-0316 А] УДК 101.3:316.77 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

1172. Івашкевич Е. З. Психологія соціального інтелекту педагога : автореф. 

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

історія психології" / Івашкевич Едуард Зенонович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37. — 

100 пр. — [2018-0690 А] УДК 159.95:37.011.3-051 

1173. Коваль І. А. Медико-психологічна парадигма курації соматичних 

пацієнтів з коморбідними психічними розладами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Коваль Ірина 

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

2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36. — 100 пр. — [2018-0837 А] 

 УДК 159.98:616.89 

1174. Корнієнко І. О. Генеза опанувальної поведінки у життєвому просторі 

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

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Корнієнко Інокентій Олексійович ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Мукачів. держ. ун-т]. — Київ, 2018. 

— 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36. — 100 пр. — [2018-1695 А] 

 УДК 159.923.2 

1175. Корчакова Н. В. Вікова ґенеза просоціальності особистості : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. 
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психологія" / Корчакова Наталія Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

— Київ, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41. — 100 пр. — [2018-0838 А]

 УДК 159.922.6:316.613.42 

1176. Кукуленко-Лук'янець І. В. Психологічна ґенеза життєвого простору 

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

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Кукуленко-Лук'янець Інна Володи-

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

2018. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38. — 100 пр. — [2018-

1295 А] УДК 159.923.5:37.011.3-051-055.2 

1177. Литвинчук Л. М. Психологічні засади реабілітації наркозалежних осіб : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. 

психологія" / Литвинчук Леся Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37. 

— 100 пр. — [2018-0285 А] УДК 159.98:364.62-786]-056.83 

На ступінь кандидата 

1178. Базиленко А. К. Психологічні чинники формування соціальної актив-

ності студентської молоді : (на прикладі студент. самоврядування) : автореф. дис. на 

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

Базиленко Анастасія Костянтинівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — Київ, 

2018. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-0656 А]

 УДК 159.922.8-057.875:378.091.59 

1179. Вовк В. О. Психолого-педагогічні чинники розвитку суб'єктної позиції 

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

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Вовк Валентина Олегівна ; Держ. ВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2018-1281 А] 

 УДК 159.922.8 

1180. Дзюбинська М. Я. Вікова динаміка розвитку внутрішньої картини 

здоров'я дітей, хворих на епілепсію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Дзюбинська Марія Яро-

славівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-

Франківськ, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2018-1327 А] УДК 159.922.76:616.853 

1181. Коць Є. М. Психологічні особливості когнітивно-поведінкових стратегій 

осіб із соціальною тривожністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Михайлівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-1421 А] УДК 159.9.019.4:159.942 

1182. Мусаелян О. М. Психологічні особливості запобігання аутоагресивній 

поведінці студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Мусаелян Олена Ми-

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

ун-т]. — Київ, 2018. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — 

[2018-1780 А] УДК 159.922.8:316.613.434]-057.875 

1183. Ногачевська І. О. Психологічні особливості розуміння майбутніми 

вчителями-філологами сучасного поетичного тексту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Ногачевська 
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Інна Олександрівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди", [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. 

обл.), 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (26 назв). — 100 пр. — [2018-1869 А]

 УДК 159.922.72:[378.011.3-051:80 

1184. Папуша В. В. Психолого-педагогічні чинники запобігання віктимній 

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

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Папуша Владислав В'ячеславович ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2018. — 23 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — [2018-0300 А] УДК 159.922.8 

1185. Попович Е. М. Психологічні умови морального розвитку учнів про-

фесійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2018-0941 А] УДК 159.922.7:377 

1186. Пушкарук І. Ю. Сім'я як чинник розвитку батьківської ідентичності 

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

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Пушкарук Ірина Юріївна ; Держ. ВНЗ "При-

карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-1306 А] 

 УДК 159.922.1-055.1:316.362 

1187. Сміла Н. В. Особливості психологічної готовності майбутнього лікаря до 

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

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Сміла Наталія Володимирівна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-1058 А] 

 УДК 159.922.6:[378.147:61:614.23 

1188. Уханова А. І. Детермінанти психічного здоров'я старших школярів : 

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

психологія" / Уханова Анастасія Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

мед. акад. післядиплом. освіти, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Харків, 2018. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). — 100 пр. — [2018-0953 А] 

 УДК 159.922.8 

1189. Ушакова К. Ю. Психологічні чинники становлення професійної "Я-

концепції" у студентів медичних коледжів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2018-0315 А] 

 УДК 159.923.2:61-057.875 

1190. Чемісова Т. С. Психологічні умови розвитку творчої компетентності 

вчителя у процесі професійного становлення : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

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

[Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Київ, 2018. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13—16 (23 назви). — 100 пр. — [2018-1555 А] 

 УДК 159.923.2:37.011.3-051 

1191. Ятищук А. А. Проблеми психології виховання у творчій спадщині 

С. Балея : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
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19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Ятищук Анастасія Анатоліївна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2018. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-0880 А] 

 УДК 159.9(477)(092) 

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання.  

Методологія та логіка науки 

На ступінь кандидата 

1192. Вахтель А. І. Феноменологія і натуралізм: від феноменологічної критики 

натуралізму до натуралізації феноменології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філос. наук : [спец.] 09.00.01 "Онтологія, гносеологія, феноменологія" / 

Вахтель Андрій Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2018-0322 А] УДК 165.62:165.194 

1193. Маєвська М. М. Проблема емоційної мови в сучасних дослідженнях 

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

09.00.06 "Логіка" / Маєвська Марина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2018-0289 А]

 УДК 164.031:159.942 

1194. Марусіна О. С. Когнітивний вимір комунікативних практик : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.02 "Діалектика і 

методологія пізнання" / Марусіна Олена Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 

[2018-0292 А] УДК 165.194:316.77 

1195. Погонченкова О. Ю. Рецепція античності в гуманітарному знанні : 

(філос.-методол. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.02 "Діалектика і методологія пізнання" / Погонченкова Олена Юріївна ; 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). 

— 100 пр. — [2018-0940 А] УДК 167/168:130.2"652" 

1196. Самчук В. А. Філософія прагматизму Джорджа Герберта Міда : (іст.-

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

09.00.05 "Історія філософії" / Самчук Володимир Андрійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2018. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2018-0346 А] УДК 165.74 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь кандидата 

1197. Калениченко Т. А. Релігійна складова суспільно-політичного конфлікту 

кінця 2013—2017 рр. в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 

наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Калениченко Тетяна Андріївна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 

100 пр. — [2018-0497 А] УДК 2-67:323](477)"2013/2017" 

1198. Подорожній Ю. А. Діалог церкви і суспільства в сучасній українській 

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

"Релігієзнавство" / Подорожній Юрій Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова. — Київ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (10 назв). — 100 пр. — [2018-

1873 А] УДК 2-1:2-67](477) 
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27 Християнство 

На ступінь кандидата 

1199. Горбенко В. І. Теологічна герменевтика Річарда Хейза : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.14 "Богослов'я" / Горбенко 

Володимир Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 

20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2018-0680 А]

 УДК 27-277.2 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ  

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

314 Демографія. Вивчення народонаселення 

На ступінь доктора 

1200. Касьянова М. М. Міграція громадян України до Білорусі, Молдови та 

Росії в умовах постбіполярної трансформації міжнародної системи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. 

систем та глобал. розвитку" / Касьянова Марина Миколаївна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича, [Київ. нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Чернівці, 2018. 

— 35 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (42 назви). — 100 пр. — [2018-0428 А] 

 УДК 314.15((476+478+470)=161.2) 

316 Соціологія 

На ступінь доктора 

1201. Данильченко Т. В. Психологія суб'єктивного соціального благопо-

луччя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.05 

"Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Данильченко Тетяна Вікторівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 

(36 назв). — 100 пр. — [2018-0812 А] УДК 316.613.42 

1202. Комар Т. В. Соціально-психологічні основи професійної зрілості фахів-

ців соціономічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. 

наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Комар Таїсія 

Василівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Хмельниц. нац. ун-т]. — 

Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—38 (72 назви). — 

100 пр. — [2018-1135 А] УДК 316.6:378.015.3 

1203. Курбан О. В. Сучасні інформаційні війни у соціальних онлайн-мережах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.06 

"Приклад. соц.-комунікац. технології" / Курбан Олександр Васильович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Ін-т журналістики Київ. ун-ту 

ім. Бориса Грінченка]. — Київ, 2018. — 29 с. — Бібліогр.: с. 24—26 (34 назви). — 

[2018-0696 А] УДК 316.77:[316.485.26:004 

1204. Піронкова О. Ф. Соціальні практики поводження із психічно хворими: 

соціологічний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : 

[спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Піронкова Оксана Феліксівна ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (38 назв). — 100 пр. 

— [2018-0455 А] УДК 316.47:616.89-052 
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1205. Рижко О. М. Плагіат у соціальнокомунікаційному вимірі початку 

ХХІ століття: природа явища та історія боротьби : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

комунікацій" / Рижко Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

журналістики. — Київ, 2018. — 28 с. — Бібліогр.: с. 23—26 (36 назв) та в підрядк. 

прим. — 120 пр. — [2018-1272 А] УДК 316.77:177.9]"20" 

На ступінь кандидата 

1206. Баннікова К. Б. Організаційна культура як фактор управління люд-

ськими ресурсами міжнародних компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Баннікова Катерина 

Борисівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. 

акад."]. — Харків, 2018. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2018-

0659 А] УДК 316.72:005.96]:334.726 

1207. Габа І. М. Соціально-психологічні складові розвивального потенціалу 

освітнього середовища вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

роботи" / Габа Ірина Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 

— 100 пр. — [2018-1451 А] УДК 316.6:378.013.42 

1208. Ілик Х. В. Соціальне сирітство в контексті сучасних міграційних про-

цесів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 

22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Ілик Христина Василівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2018-

1378 А] УДК 316.4.05:314.15:316.36-058.862](477) 

1209. Коновалов О. Є. Артхаусний кінематограф як соціокультурний фено-

мен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 

"Теорія та історія соціології" / Коновалов Олександр Євгенович ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2018-0976 А] УДК 316.7:791.011.2 

1210. Мишковська О. П. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, тен-

денції та проблеми розвитку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Мишковська Олена 

Петрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Укр. акад. друкарства]. — Львів, 2018. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-1427 А] 

 УДК 316.334.23:005.35](477) 

1211. Розмирська Ю. А. Комунікативно-мовленнєві стилі міжособової взаємо-

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

19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Розмирська Юлія Анатоліївна ; 

Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — Івано-Франківськ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(19 назв). — 100 пр. — [2018-0980 А] УДК 316.62:316.77-057.875 

1212. Савчук О. А. Соціально-психологічне забезпечення професійного само-

визначення фахівців соціальної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Олександр Анатолійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєро-

донецьк (Луган. обл.), 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2018-1147 А] УДК 316.6:378.015.3 
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1213. Турбан В. В. Соціально-психологічні особливості самообмеження 

особистості в умовах професійної кризи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Турбан Віталія Віталіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєро-

донецьк (Луган. обл.), 2018. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2018-1151 А] УДК 316.6:331.101.35 

32 Політика 

На ступінь доктора 

1214. Закіров М. Б. Політична думка російського зарубіжжя 1920—30-х рр. у 

контексті осмислення державної ідентичності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Закіров 

Марат Борисович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 29—34 (47 назв). — 100 пр. — [2018-0831 А] 

 УДК 32:316.653](1-87=161.1)"192/193" 

На ступінь кандидата 

1215. Денисова А. Ю. Технології "чорного піару" у політичних процесах 

сучасності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 

23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Денисова Аліна Юріївна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса]. — Львів, 2018. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2018-1727 А] УДК 32:316.77 

1216. Леськів М. Є. Принципи концептуалізації поняття "людина політична" в 

сучасній політичній науці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Леськів Марія Євгенівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2018-1697 А] УДК 32-051:303.01 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь кандидата 

1217. Бровко О. В. Місцеве самоврядування в Польщі в контексті демо-

кратизації країн Центральної та Східної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Бровко Олег 

Вікторович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14. — [2018-1321 А] УДК 321.7:352](438) 

1218. Гайко О. С. Національний суверенітет в неовеберіанських теоріях 

держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 

"Теорія та історія політ. науки" / Гайко Олег Сергійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна. — Харків, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — [2018-1324 А]

 УДК 321.7.011 

1219. Дзятківський В. В. Інституціональні форми морально-політичної відпо-

відальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 

23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Дзятківський В'ячеслав В'ячеславович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 

100 пр. — [2018-0817 А] УДК 321:172.12 

1220. Козакевич І. О. Франкфуртська школа критичної теорії та її вплив на 

розвиток світової політико-філософської думки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Козакевич 
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Ірина Олегівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Приват. акціонер. т-во "ВНЗ 

"Міжрегіон. акад. упр. персоналом"]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2018-1417 А] УДК 321.01:141.7](430) 

1221. Прядко Т. П. Популізм як ризик демократичного розвитку і засіб по-

літичної мобілізації електорату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Прядко Тетяна Петрівна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-1548 А] УДК 321.7.02:324 

1222. Шумський Л. М. Концептуалізація правової держави у політичній теорії 

Карла Шмітта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 

23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Шумський Леонід Миколайович ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). 

— [2018-1358 А] УДК 321.01:342.2](430)(092) 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь кандидата 

1223. Оснач О. М. Інститути та механізми модернізації міграційної політики: 

порівняльно-політологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Оснач Олексій Михайлович ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-0858 А] УДК 323:314.15 

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

На ступінь кандидата 

1224. Таран Я. А. Українська діаспора Республіки Польща та її роль у 

демократичному розвитку сучасної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Таран Ярослав 

Анатолійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Воєнно-

дипломат. акад., М-во оборони України]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2018-0749 А] УДК 323.15(438=161.2):323.2(477) 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь кандидата 

1225. Гриньків М. В. Вплив релігійних організацій на політичний процес в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 

"Політ. ін-ти та процеси" / Гриньків Марія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2018. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — 

[2018-0493 А] УДК 323:2-78](477) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

На ступінь кандидата 

1226. Швечикова-Плавська Я. П. Трансформація європейського регіональ-

ного комплексу безпеки в постбіполярний період : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та 

глобал. розвитку" / Швечикова-Плавська Ярослава Павлівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 120 пр. — 

[2018-1678 А] УДК 327.7 
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327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

1227. Гавриленко І. І. Дипломатичний компонент "м'якої сили" США : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. 
проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Гавриленко Ілля Ігорович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
100 пр. — [2018-1607 А] УДК 327.82(73) 

1228. Глібова С. О. Зовнішня культурна політика Італійської Республіки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. 
проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Глібова Світлана Олександрівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2018-1569 А] УДК 327:351.85](450) 

1229. Фогел Х. Є. Політичні аспекти становлення та розвитку міграційної 
політики Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Фогел 
Христина Євгенівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 
100 пр. — [2018-0770 А] УДК 327:314.15(4-6ЄС) 

1230. Юрчак В. М. Близькосхідні конфлікти у двосторонніх взаєминах 
Французької Республіки та Сполучених Штатів Америки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та 
глобал. розвитку" / Юрчак Віталія Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Чернівці, 2018. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2018-0634 А] 

 УДК 327(44:73):327.5(5-15) 

327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 

1231. Кужельний М. О. Зовнішня інформаційна політика України в державо-
творчому процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Ку-
жельний Микола Олексійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Дипломат. 
акад. України при М-ві закордон. справ України]. — Чернівці, 2018. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — [2018-1655 А] УДК 327:001.102](477)"1991/2017" 

329 Політичні партії та рухи 

329(100-87) Політичні партії та рухи в зарубіжних країнах 

На ступінь кандидата 

1232. Іванець Т. М. Трансформація партійної системи Японії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / 
Іванець Тетяна Мирославівна ; Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 
2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2018-1733 А] 

 УДК 329(520) 

329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь кандидата 

1233. Чебаник В. І. Вплив політичних партій на формування та розвиток 

регіональної політики : (на прикладі Закарпат. та Чернівец. обл.) : автореф. дис. на 



   

 
29 

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

Чебаник Віталій Ігорович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-0717 А] 
 УДК 329.05:352](477.87+477.85) 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

1234. Кубатко О. В. Теоретико-методологічні засади розвитку еколого-еко-
номічних систем в умовах флуктуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 
середовища" / Кубатко Олександр Васильович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2018. — 
39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—35 (65 назв). — 120 пр. — [2018-0921 А] 

 УДК 330.15 
1235. Паризький І. В. Державне регулювання інноваційно-технологічними 

змінами в національній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Паризький Ігор Володи-
мирович ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2018. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—31 (30 назв). — [2018-0301 А] УДК 330.341.1.024(477) 

1236. Підлипна Р. П. Розвиток системи соціального страхування за умов 
становлення соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Підлипна Радміла Петрівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. 
ун-т. — Львів, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (47 назв). — 100 пр. — 
[2018-1589 А] УДК 330.342.146:364.3](477) 

На ступінь кандидата 

1237. Вакарчук Т. С. Формування стійкої рівноваги економічного зростання 
національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Вакарчук Тетяна Сергіївна ; ВНЗ 
"Ун-т ім. Альфреда Нобеля". — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 120 пр. — [2018-1448 А] УДК 330.36:338(477) 

1238. Демченко О. В. Ресурсний потенціал аграрних підприємств та стратегія 
його використання в умовах мінливого економічного середовища : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
підприємствами" / Демченко Олександр Вікторович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 
Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 150 пр. — 
[2018-1253 А] УДК 330.15:631.11 

1239. Кізін Г. В. Інвестиційно-інноваційне забезпечення економічної безпеки 
національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кізін Герасим Васильович ; Нац. 
ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Львів. торг.-екон. ун-т Центр. спілки 
спожив. т-в України]. — Рівне, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(19 назв). — 100 пр. — [2018-1213 А] УДК 330.322+330.341.1]:351.863](477) 

1240. Коцан Л. М. Трансформація системи регулювання доходів населення в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Коцан Лілія Миколаївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва 
та природокористування. — Рівне, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2018-1102 А] УДК 330.564.2.05(477) 



   

 
30 

1241. Круглякова В. В. Управління інноваційним потенціалом суб'єктів 

господарювання харчової промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Круглякова Віра Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-1775 А] 

 УДК 330.341.1:663/664](477) 

1242. Лобунько А. В. Еколого-економічні основи розподілу земель за їх 

категоріями як основним цільовим призначенням : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та 

охорони навколиш. середовища" / Лобунько Антон Вікторович ; Нац. ун-т біо-

ресурсів і природокористування України, [Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та 

упр. М-ва екології та природ. ресурсів України]. — Київ, 2018. — 25 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (12 назв). — 100 пр. — [2018-1464 А] 

 УДК 330.15:332.3 

1243. Мінєнкова О. В. Моделювання оцінки діяльності підприємства на основі 

збалансованої системи показників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 

Мінєнкова Олена Вадимівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 150 пр. — [2018-1748 А]

 УДК 330.43:519.863 

1244. Пірус В. О. Формування механізму управління інноваційним розвитком 

вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Пірус Володимир 

Олегович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2018-1270 А] 

 УДК 330.341.1:378.07 

1245. Степанець Д. С. Діагностика дисбалансів розвитку підприємств вер-

тикально інтегрованих корпоративних структур : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Степанець Дмитро Сергійович ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ 

(Донец. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2018-1196 А] УДК 330.368:334.78 

1246. Шинкар О. І. Теоретичні засади визначення оптимального рівня 

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

[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Шинкар Ольга Ігорівна ; 

Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", [Нац. ун-т "Києво-

Могилян. акад."]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 

— 100 пр. — [2018-1199 А] УДК 330.1:330.341.1 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь доктора 

1247. Гюлєв Н. У. Надійність діяльності водія в системі "людина — техніка — 

середовище" в умовах заторів руху на міських дорогах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.04 "Ергономіка" / Гюлєв Нізамі 

Уруджевич ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2018. 

— 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (52 назви). — 100 пр. — [2018-1452 А] 

 УДК 331.101.1:656.052.4 
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На ступінь кандидата 

1248. Говорко О. В. Підвищення соціально-демографічного потенціалу за 

умов реформування системи охорони здоров'я населення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. 

економіка і політика" / Говорко Оксана Володимирівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — 

Хмельницький, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(20 назв). — 100 пр. — [2018-0486 А] 
 УДК 331.522.4.05-044.62:314.114]:614-048.78 

1249. Зачепа Н. В. Заходи і засоби забезпечення безпечних умов праці при 

експлуатації асинхронних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Зачепа Наталія Василівна ; Держ. 
служба України з питань праці НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. 

безпеки та охорони праці", [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — 

Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2018-

1009 А] УДК 331.45:621.313.33-9 

1250. Личук Л. І. Формування і використання трудового потенціалу сільсько-
господарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Личук Людмила 

Іванівна ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природоко-

ристування України]. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2018. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1384 А] 

 УДК 331.522.4:631.11 

1251. Мінчак Н. Д. Розвиток та використання персоналу підприємств з вироб-

ництва мінеральних вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Мінчак Нінель Джемалівна ; 
Приват. акціонер. т-во "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 140 пр. — [2018-0599 А] 

 УДК 331.101.3:663.64 

1252. Сірик А. О. Моделі та методи підвищення рівня безпеки праці в 
енергетичному господарстві підприємств харчової промисловості на основі ви-

користання системи підтримки прийняття рішень : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Сірик Аліна Олегівна ; 

Держ. служба України з питань праці НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. 
безпеки та охорони праці", [Нац. ун-т харч. технологій]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-1038 А] 

 УДК 331.45:658.26]:664 

332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  

Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

1253. Галгаш Р. А. Стратегічна координація розвитку регіональних кластерів 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 

"Економіка та упр. підприємствами" ; спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. 

економіка" / Галгаш Руслан Анатолійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 
(60 назв). — 100 пр. — [2018-0723 А] УДК 332.146.2:334 

1254. Данкевич В. Є. Розвиток земельних відносин у сільському господарстві: 

теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
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наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Данкевич Віталій 

Євгенович ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2018. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—37 (81 назва). — 100 пр. — [2018-0581 А] УДК 332.3:63 

1255. Крисак А. І. Регулювання земельних відносин на засадах сталого 

розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 

"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Крисак Алла 

Іванівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж., [Луц. нац. техн. 

ун-т]. — Одеса, 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—36 (35 назв). — 100 пр. — 

[2018-0730 А] УДК 332.2/.7 

1256. Сєрєбряк К. І. Розвиток інформаційної інфраструктури економічного 

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

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Сєрєбряк Ксенія 

Ігорівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 

2018. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (44 назви). — 100 пр. — [2018-

0348 А] УДК 332.143:338.49 

1257. Турський І. В. Соціально-гуманітарний розвиток підприємництва 

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

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Турський Ігор Во-

лодимирович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Тернопіл. нац. 

техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Івано-Франківськ, 2018. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—33 (33 назви). — 100 пр. — [2018-1349 А] 

 УДК 332.146.2:334](477) 

1258. Ужва А. М. Сталий розвиток сільськогосподарського сектору економіки 

регіону та стратегія його реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Ужва Алла 

Миколаївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2018. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 27—33 (49 назв). — 110 пр. — [2018-1279 А] УДК 332.122:338.43 

На ступінь кандидата 

1259. Аврамчук Б. О. Економічна оцінка земель сільськогосподарського 

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

наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 

середовища" / Аврамчук Богдан Олегович ; Нац. ун-т біоресурсів і природоко-

ристування України. — Київ, 2018. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2018-1401 А] УДК 332.64:631.111.2 

1260. Вороніна О. О. Організаційно-економічні засади розвитку регіональної 

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

наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Вороніна Олена 

Олегівна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2018. — 

22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2018-

0417 А] УДК 332.1:368.9 

1261. Головчак Г. В. Державне регулювання ринку житлово-комунальних 

послуг України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Головчак Ганна Василівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—19 (38 назв). — 100 пр. — [2018-1130 А] УДК 332.87:351.82](477) 

1262. Капінос Н. О. Еколого-економічні засади розвитку землеустрою на 

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

08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / 
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Капінос Наталія Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України, [Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. М-ва екології та природ. 

ресурсів України]. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). 

— 100 пр. — [2018-1414 А] УДК 332.3.02:330.15 
1263. Кольоса Л. Л. Трансформація та оптимізація орендного сільськогоспо-

дарського землекористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 
середовища" / Кольоса Людмила Леонідівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природоко-
ристування України. — Київ, 2018. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22 (7 назв). — 
100 пр. — [2018-1379 А] УДК 332.28 

1264. Крохтяк О. В. Економічна оцінка функцій земель сільськогосподар-
ського призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середо-
вища" / Крохтяк Олександра Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 
агроекології і природокористування. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-0732 А] УДК 332.624:[332.334:631 

1265. Нвосу Джонатан Емека. Оцінка впливу розвідки та видобутку нафти на 
довкілля та соціально-економічний розвиток регіону дельти Нігеру в Нігерії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка 
природокористування та охорони навколиш. середовища" / Нвосу Джонатан Емека ; 
Сум. держ. ун-т. — Суми, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). 
— 100 пр. — [2018-0338 А] УДК 332.142.6:622.276](282.262.6:669.1) 

1266. Паршина М. Ю. Оцінка ефективності використання потенціалу регіону : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток 
продукт. сил і регіон. економіка" / Паршина Маргарита Юріївна ; Держ. ВНЗ 
"Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпро, 2018. — 21 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2018-0446 А] УДК 332.144 

1267. Рибак Г. І. Соціально-економічні засади підвищення якості життя 
населення регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Рибак Ганна 
Іванівна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2018. — 
22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (25 назв). — 100 пр. — [2018-
0468 А] УДК 332.14:330.59](477) 

1268. Тарадай В. Н. Організаційно-економічні засади управління ресурсами 
розвитку промисловості регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Тарадай 
Володимир Наумович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — 
Харків, 2018. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 
100 пр. — [2018-0714 А] УДК 332.122:338.45]-047.64 

1269. Тонкошкур М. В. Забезпечення функціонування туристичного комп-
лексу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Тонкошкур Максим 
Васильович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Харків. нац. 
ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2018-0314 А] УДК 332.14:338.48 

1270. Уніга О. В. Розвиток та регулювання ринку праці прикордонного 
регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Уніга Олег Вікторович ; Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2018-1313 А] УДК 332.1:331.5 
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1271. Щьокіна Є. Ю. Організаційно-управлінські інновації в забезпеченні 

розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Щьокіна Євгенія 

Юріївна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Одес. нац. політехн. 

ун-т]. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2018-0320 А] УДК 332.14:330.341.1 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь доктора 

1272. Семененко І. М. Інституційне забезпечення сталого розвитку регіону на 

засадах цільового управління підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" ; 

08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Семененко Інна Максимівна ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2018. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (70 назв). — 100 пр. — [2018-1790 А] 

 УДК 334.02:332.146.2 

На ступінь кандидата 

1273. Дерун А. М. Раціоналізація організаційних форм господарювання в 

національній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дерун Андрій Михайлович ; М-во 

соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України. — Київ, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-1006 А]

 УДК 334.012 

1274. Кологривов Я. І. Інноваційний розвиток підприємств енергетичного 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кологривов Ярослав Ігорович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2018-0518 А] 

 УДК 334.716.02:620.9]:330.341.1 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

1275. Бачо Р. Й. Розвиток ринків небанківських фінансових послуг : (аналіт. та 

інституц. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Бачо Роберт Йосипович ; Харків. нац. екон. 

ун-т ім. Семена Кузнеця, [Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці ІІ]. — Харків, 2018. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (71 назва). — 100 пр. — [2018-1563 А] 

 УДК 336.76 

1276. Возняк Г. В. Бюджетна політика соціально-економічного розвитку 

регіонів України в умовах фінансової децентралізації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Возняк 

Галина Василівна ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи", [ДУ "Ін-т регіон. дослідж.  

ім. М. І. Долішнього НАН України"]. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—37 (61 назва). — 100 пр. — [2018-0323 А] УДК 336.14:332.1](477) 

1277. Замасло О. Т. Податкова система України в умовах євроінтеграції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
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фінанси і кредит" / Замасло Ольга Теодорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (58 назв). — 100 пр. — [2018-

1133 А] УДК 336.221.4(477):339.924 

1278. Левченко В. П. Ринок небанківських фінансових послуг в Україні: 

проблеми становлення та стратегія розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Левченко 

Валентина Петрівна ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби 

України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2018. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 

(53 назви). — 100 пр. — [2018-1383 А] УДК 336.76(477) 

1279. Приказюк Н. В. Розвиток страхової системи України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 

Приказюк Наталія Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (44 назви). — 100 пр. — [2018-0396 А] 

 УДК 336:368](477) 

1280. Пріхно І. М. Фінансове забезпечення соціальної сфери: теорія і ме-

тодологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Пріхно Ірина Миколаївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 

2018. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (49 назв). — 100 пр. — [2018-1547 А]

 УДК 336.5:364 

1281. Сидорович О. Ю. Інститути оподаткування: детермінанти функціону-

вання в фіскальному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Сидорович Олена Юріївна ; Тер-

нопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(60 назв). — 150 пр. — [2018-0983 А] УДК 336.221 

На ступінь кандидата 

1282. Барилюк М.-М. Р. Організаційно-економічний механізм забезпечення 

фінансової безпеки комерційного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Барилюк Марія-Мар'яна 

Романівна ; Держ. ВНЗ "Ун-т банк. справи". — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2018-1524 А] УДК 336.71 

1283. Бойченко В. М. Стратегічні засади діяльності банків на кредитно-

інвестиційному ринку у посткризовий період : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Бойченко Віта 

Миколаївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2018-0966 А] УДК 336.71 

1284. Бондаренко Є. К. Страхування фінансових ризиків фондового ринку 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Бондаренко Євгенія Костянтинівна ; Сум. держ. ун-т. — 

Суми, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 90 пр. — [2018-

0802 А] УДК 336.76:368.81](477) 

1285. Бочан В. І. Управління стійкістю грошового обігу в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Бочан Віталій Ігорович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2018-1726 А] УДК 336.74.025.12(477) 

1286. Головко М. Й. Трансформація податкової системи України в умовах 

фіскальної децентралізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Головко Михайло Йосифович ; 

ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(17 назв). — 100 пр. — [2018-1173 А] УДК 336.221-044.922(477) 

1287. Гребенюк Н. В. Стратегічне управління банком в контексті транс-

формації банківської системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Гребенюк Надія Василівна ; 

Сум. держ. ун-т. — Суми, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—

19 (22 назви). — 100 пр. — [2018-0491 А] УДК 336.71.021.8:005.21](477) 

1288. Гриценко А. В. Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії на 

основі ефективного управління ризиками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Гриценко Антон 

Вадимович ; Ун-т мит. справи та фінансів, [ВНЗ "Нац. акад. упр."]. — Дніпро, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — [2018-1850 А] 

 УДК 336.76:368.021 

1289. Данчевська І. Р. Державний фінансовий контроль використання коштів 

місцевих бюджетів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Данчевська Ірина Романівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2018-1690 А] УДК 336.146:352](477) 

1290. Дума В. Л. Формування бюджетного потенціалу місцевих фінансів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Дума Вікторія Леонідівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та при-

родокористування, ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — [2018-1410 А] 

 УДК 336.14:352 

1291. Жовтанецька Я. В. Антикризове управління фінансовою діяльністю 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Жовтанецька Ярина Всеволодівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього" НАН України]. — 

Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-

1729 А] УДК 336.71:005.931.1 

1292. Жук О. Б. Фінансове забезпечення реалізації соціальної політики 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Жук Олег Богданович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 130 пр. — [2018-0909 А] УДК 336.14:364-624](477) 

1293. Зуєва О. В. Оцінювання фінансового потенціалу банку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 

Зуєва Олександра Валерівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2018-1577 А]

 УДК 336.71 

1294. Іванова А. М. Фіскальна консолідація в умовах децентралізації 

бюджетних повноважень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Іванова Анна Миколаївна ; Тернопіл. нац. 

екон. ун-т. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). 

— 150 пр. — [2018-0833 А] УДК 336.221.22:336.14.012.7-045.52 

1295. Кретов Д. Ю. Ринок банківського корпоративного кредиту в умовах 

економічної циклічності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кретов Дмитро Юрійович ; Одес. нац. 

екон. ун-т. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2018-0281 А] УДК 336.77.067.21:336.71 
1296. Лебеда М. О. Фіскальний та регулюючий потенціал податку на доходи 

фізичних осіб-підприємців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Лебеда Марина Олександрівна ; 
Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2018-1138 А] 

 УДК 336.226.11 
1297. Лозінська Ж. П. Фінансове забезпечення розвитку малих підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Лозінська Жанна Петрівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т", [Уман. нац. ун-т 
садівництва]. — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
100 пр. — [2018-0287 А] УДК 336.77:658.15 

1298. Місяць Н. О. Формування та розвиток механізму валютного регулю-
вання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Місяць Наталія Олександрівна ; Держ. ВНЗ 
"Ун-т банк. справи". — Київ, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 
100 пр. — [2018-1625 А] УДК 336.748(477) 

1299. Морщ Я. І. Вплив фіскальної політики на економічний розвиток держави 
в умовах децентралізації фінансових ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Морщ Ярослава 
Ігорівна ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Класич. приват. ун-т]. — Краматорськ 
(Донец. обл.), 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(14 назв). — 100 пр. — [2018-1184 А] УДК 336.2/.5:330.34 

1300. Новосьолова О. С. Фінансові дисбаланси в економічній системі дер-
жави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Новосьолова Олена Сергіївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, 
[Херсон. нац. техн. ун-т]. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(34 назви). — 130 пр. — [2018-0934 А] УДК 336:330.342 

1301. Олексійчук С. В. Державний борг України: оптимізація формування та 
ефективність управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Олексійчук Святослав Валерійович ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—
18 (15 назв). — 150 пр. — [2018-0709 А] УДК 336.276(477) 

1302. Олефір Є. А. Адаптація банківської системи України до особливостей 
фінансово-економічного простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Олефір Євгенія Анатоліївна ; 
Держ. ВНЗ "Ун-т банк. справи". — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 
(22 назви). — 100 пр. — [2018-0341 А] УДК 336.71(477) 

1303. Січняк О. О. Бюджетно-податкова стратегія України в умовах глоба-
лізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Січняк Олексій Олександрович ; ПВНЗ "Європ. ун-т", 
[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2018-0984 А] УДК 336.22.02(477):339.9 

1304. Фещенко О. П. Управління фінансовим станом корпорацій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Фещенко Олег Петрович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — Київ, 2018. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — 
100 пр. — [2018-1234 А] УДК 336:334.78.06 
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1305. Швайдак В. М. Небанківське фінансове посередництво в контексті 

забезпечення економічного розвитку країни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Швайдак В'ячеслав 

Миколайович ; Ун-т мит. справи та фінансів, [ВНЗ "Нац. акад. упр."]. — Дніпро, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 120 пр. — [2018-1759 А]

 УДК 336.717(477) 

1306. Шелудько С. А. Трансформація валютного регулювання банківської 

діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Шелудько Сергій Андрійович ; Одес. нац. 

екон. ун-т. — Одеса, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 

100 пр. — [2018-0318 А] УДК 336.743.021:336.71](477) 

1307. Ярош М. В. Реформування непрямого оподаткування в Україні в умовах 

інтеграції до ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ярош Марта Володимирівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(14 назв). — 100 пр. — [2018-0879 А] УДК 336.22.021.8:339.92](477:4-6ЄС) 

338 Економічне становище. Економічна політика.  

Управління та планування в економіці. Виробництво.  

Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

1308. Григор'єв Г. С. Державне регулювання фінансово-економічних процесів 

в умовах глобалізації: теорія і методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Григор'єв 

Геннадій Степанович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. — 

Львів, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (36 назв). — 100 пр. — [2018-

1250 А] УДК 338.242.4:330.101.5 

1309. Литвинчук І. Л. Управління інтелектуальною власністю в системі 

науково-освітнього забезпечення аграрної економіки : автореф. дис. на здобуття 

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

Литвинчук Ірина Леонідівна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2018. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (56 назв). — 100 пр. — [2018-1337 А] 

 УДК 338.43:347.77 

1310. Логоша Р. В. Розвиток ринку овочевої продукції в Україні: теорія, 

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

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Логоша Роман Васильович ; 

Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Житомир, 2018. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (52 назви). — 100 пр. — [2018-1385 А] 

 УДК 338.439.5:635.1/.8 

1311. Мазур Г. Ф. Формування і розвиток механізмів стимулювання агропро-

мислового виробництва: теорія, методологія, організація : автореф. дис. на здобуття 

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

Мазур Геннадій Федорович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

аграр. економіки". — Київ, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (58 назв). 

— 130 пр. — [2018-0734 А] УДК 338.439 

1312. Ступень Н. М. Еколого-економічні засади збалансованого розвитку 

рекреаційних територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
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спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середо-

вища" / Ступень Назар Михайлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроеко-

логії і природокористування, [Львів. нац. аграр. ун-т]. — Київ, 2018. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (41 назва). — 100 пр. — [2018-0871 А] 

 УДК 338.483:502.13 

1313. Яровий В. Ф. Розвиток підприємств туризму та сільського зеленого 

туризму: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Яровий Вадим 

Федорович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Херсон. держ. 

аграр. ун-т]. — Харків, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (40 назв). — 

100 пр. — [2018-0798 А] УДК 338.486.2-44(1-22) 

На ступінь кандидата 

1314. Александрова О. Ю. Державне регулювання механізму забезпечення 

економічної безпеки регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Александрова Олена 

Юріївна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2018. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 120 пр. — [2018-1761 А] УДК 338.242:332.1 

1315. Жерновий Д. В. Державне стимулювання інноваційної активності у 

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Жерновий Денис Віталійович ; НАН 

України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування", [Держ. установа "Ін-т 

дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України"]. — 

Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 135 пр. — [2018-

0829 А] УДК 338.46.027:330.341.1 

1316. Задоя О. А. Державне регулювання трансформації заощаджень в ін-

вестиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Задоя Олександр Анатолійович ; ВНЗ "Ун-т 

ім. Альфреда Нобеля". — Дніпро, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 120 пр. — [2018-1459 А] 

 УДК 338.24:336.72-045.86 

1317. Іванов Є. І. Державна політика диверсифікації зовнішньоторговельної 

сфери національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Іванов Євген Іванович ; Нац. 

акад. упр., [Держ. НДІ інформатизації та моделювання економіки М-ва екон. 

розвитку та торгівлі України]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—

19 (21 назва). — [2018-0588 А] УДК 338.242.4:338.33:339.5 

1318. Наумова М. О. Активізація соціального підприємництва як чинник 

підвищення якості життя населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 

Наумова Марія Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана". — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2018-0433 А] УДК 338.2:364.2-781.3 

1319. Оксенюк С. Г. Кластеризація промисловості в забезпеченні економічної 

безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Оксенюк Сергій Григорович ; ВНЗ "Ун-т 

економіки та права "Крок". — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—23 

(10 назв). — 110 пр. — [2018-0935 А] УДК 338.45:334.745 
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1320. Печенюк А. П. Формування стратегії розвитку сільського зеленого 

туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Печенюк Алла Петрівна ; Поділ. держ. аграр.-

техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 130 пр. — [2018-1432 А] УДК 338.48-53:63 

1321. Рубіш І. І. Державне регулювання інвестиційних процесів в перехідних 

економіках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Рубіш Іван Іванович ; Центр. спілка спожив. т-в 

України, Львів. торг.-екон. ун-т. — Львів, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1274 А] УДК 338.246.025.12:330.322 

1322. Тинська І. І. Державне підприємництво в системі управління націо-

нальною економікою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Тинська Інна Іванівна ; Тернопіл. 

нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 120 пр. — [2018-0754 А] УДК 338.24:334.724.6 

1323. Юхимець Р. С. Регулювання ринкових відносин у сфері транспорту-

вання і постачання природного газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Юхимець Роман 

Сергійович ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — 

Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 130 пр. — [2018-0719 А]

 УДК 338.26:335.45:622.691 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

1324. Бєлякова О. В. Інноваційний розвиток національної економіки: механізм 

взаємодії бізнесу, науки і влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бєлякова Оксана Володи-

мирівна ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Київ. нац. ун-т культури та мистецтв 

М-ва культури України]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2018. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—37 (38 назв). — 100 пр. — [2018-1202 А] 

 УДК 338.24:330.341.1](477) 

1325. Васіна А. Ю. Інституційне забезпечення структурного реформування 

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Васіна Алла Юріївна ; Тернопіл. 

нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 

(53 назви). — 150 пр. — [2018-1845 А] УДК 338.24.021.8:330.341.4](477) 

1326. Лаврук В. В. Економічна модернізація тваринництва як умова про-

довольчого забезпечення населення України : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Віталій Валерійович ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський 

(Хмельниц. обл.), 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (45 назв). — 100 пр. 

— [2018-1422 А] УДК 338.439.02:636/639](477) 

1327. Овчиннікова В. О. Теоретико-методологічні аспекти стратегічного 

управління розвитком залізничного транспорту України : автореф. дис. на здобуття 

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

Овчиннікова Вікторія Олексіївна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2018. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (47 назв). — 150 пр. — [2018-1664 А] 

 УДК 338.47.02:656.2](477) 
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На ступінь кандидата 

1328. Богдан О. Д. Розвиток інноваційного потенціалу аграрного сектора 
економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Богдан Ольга Дмитрівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(28 назв). — 100 пр. — [2018-0669 А] УДК 338.43.02:330.341.1](477) 

1329. Бокій О. В. Функціонування та розвиток ринку хлібобулочних виробів в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бокій Олена Володимирівна ; Нац. акад. аграр. 
наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2018. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (37 назв). — 100 пр. — [2018-0892 А] 

 УДК 338.439.5:664.66](477) 
1330. Бородіна О. С. Комплементарний розвиток аграрної сфери України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Бородіна Олександра Сергіївна ; Держ. установа "Ін-т 
економіки та прогнозування НАН України". — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-1126 А] УДК 338.43(477):330.342 

1331. Буринська О. І. Забезпечення сталого розвитку аграрного сектора 
національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Буринська Оксана Ігорівна ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2018-1170 А] УДК 338.43.02(477) 

1332. Головко О. П. Державне регулювання розвитку будівельної галузі 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Головко Олег Павлович ; Причорномор. НДІ 
економіки та інновацій, [Класич. приват. ун-т]. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-1091 А] 

 УДК 338.45.025.12:69](477) 
1333. Дмитриченко М. І. Сучасні механізми державного регулювання транс-

портної галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дмитриченко Микита Ігорович ; 
Причорномор. НДІ економіки та інновацій. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-1045 А] УДК 338.47:656](477) 

1334. Костюк Т. О. Пріоритети економічної безпеки сільського господарства 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Костюк Тетяна Олексіївна ; Нац. ун-т біоресурсів 
і природокористування України. — Київ, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2018-1696 А] УДК 338.43.02(477) 

1335. Кравченко С. М. Прогнозування розвитку наукоємних виробництв в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кравченко Сергій Миколайович ; НАН України, 
Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2018-0378 А] УДК 338.27:338.28](477) 

1336. Носатов І. К. Регулювання сфери інформаційних технологій в націо-
нальній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Носатов Ігор Костянтинович ; При-
чорномор. НДІ економіки та інновацій, [Класич. приват. ун-т]. — Одеса, 2018. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1109 А] 

 УДК 338.242:004](477) 
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1337. Парій Л. В. Формування та функціонування ринку сиру в Україні : 

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

та упр. нац. госп-вом" / Парій Людмила Віталіївна ; Полтав. держ. аграр. акад., [Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Полтава, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-0444 А] 

 УДК 338.439.5:637.3](477) 

1338. Франчук О. П. Державне регулювання ринку телекомунікаційних 

послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Франчук Олена Петрівна ; При-

чорномор. НДІ економіки та інновацій. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1154 А] 

 УДК 338.47:621.39](477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини.  

Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь доктора 

1339. Коваленко О. В. Маркетингова стратегія інноваційного розвитку 

підприємств авіаційної галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

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

Василівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2018. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—35 (48 назв). — 100 пр. — [2018-0591 А] УДК 339.138:629.73](477) 

1340. Пересадько Г. О. Методологічні засади маркетингових досліджень 

ринку збуту продукції промислових підприємств України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Пересадько Галина Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Сум. 

держ. ун-т]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—36 (43 назви). — 100 пр. — [2018-1028 А] УДК 339.138:334.716](477) 

На ступінь кандидата 

1341. Головко Т. В. Планування грошових потоків підприємства торгівлі : 

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

та упр. підприємствами" / Головко Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т. — Київ, 2018. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). 

— 100 пр. — [2018-0369 А] УДК 339.17 

1342. Леськів О. А. Державне регулювання ринку маркетингових комунікацій 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Леськів Олег Анатолійович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-1698 А] УДК 339.138.025.12(477) 

1343. Ратинський В. В. Особливості використання маркетингового інстру-

ментарію у сфері ресурсозабезпечення промислових підприємств : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Ратинський Вадим Віталійович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т 

ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2018. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 

(24 назви). — 100 пр. — [2018-0465 А] УДК 339.138:658 
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1344. Савчук В. А. Маркетингове управління органічним сектором аграрної 

економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Савчук Василь Анатолійович ; Житомир. нац. 

агроекол. ун-т. — Житомир, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 

— 100 пр. — [2018-0614 А] УДК 339.138:338.43 

1345. Терлецька В. О. Економічне оцінювання та формування кон'юнктури 

ринку автомобілебудівної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Терлецька Вікторія 

Олександрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2018-0622 А] УДК 339.13:629.33 

339.3 Внутрішня торгівля 

На ступінь кандидата 

1346. Демків Х. С. Аналіз торговельних операцій з предметами антикваріату : 

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

аналіз та аудит" / Демків Христина Святославівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2018-0326 А]

 УДК 339.375:339.18.021 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля 

На ступінь кандидата 

1347. Кузьмінов М. В. Розвиток системи підтримки експортної діяльності 

аграрних компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Кузьмінов Микола 

Вікторович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-1013 А] 

 УДК 339.564.027/.028:631.1 

1348. Михайленко О. Г. Міжнародна торгівля сільськогосподарськими то-

варами в досягненні цілей сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ми-

хайленко Ольга Геннадіївна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2018. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (28 назв). — 120 пр. — [2018-0391 А] 

 УДК 339.5:338.433 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь доктора 

1349. Борзенко О. О. Геоекономічні імперативи функціонування фінансових 

ринків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Борзенко Олена Олександрівна ; Донец. 

нац. ун-т ім. Василя Стуса. — Вінниця, 2018. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—36 

(102 назви). — 100 пр. — [2018-1602 А] УДК 339.7 

На ступінь кандидата 

1350. Олійник А. А. Трансформація національних валютних систем в умовах 

інституційної глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Олійник Андрій Анато-
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лійович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2018-1223 А] УДК 339.74:339.9 
1351. Пашинська К. С. Міжнародне інвестування проектів державно-приват-

ного партнерства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Пашинська Ксенія Сергіїв-
на ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. — 21 с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2018-1055 А] 

 УДК 339.727:334.7 

339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні  

економічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика.  

Світове господарство. Глобалізація 

На ступінь доктора 

1352. Фліссак К. А. Методологічні засади та механізми економічної дип-
ломатії в інтеграції України до світового господарства : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Фліссак Костянтин Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
Ін-т міжнар. відносин. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 
(59 назв). — 100 пр. — [2018-0353 А] УДК 339.9(477) 

На ступінь кандидата 

1353. Бабич Т. О. Інноваційно-технологічні фактори глобального економіч-
ного прогресу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Бабич Тетяна Олегівна ; 
Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1561 А] УДК 339.9:330.341.1 

1354. Гурмак В. М. Транснаціональний фактор модернізації економіки Рес-
публіки Корея : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гурмак Валентина 
Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1529 А] 

 УДК 339.92(519.5) 
1355. Кравцова І. В. Глобальні ланцюги створення вартості в секторах світової 

економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Кравцова Ірина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1654 А] УДК 339.97 

1356. Макарчук К. О. Розвиток транснаціонального бізнесу у країнах Східної 
Азії : (на прикладі Японії, Китаю, Респ. Корея) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 
Макарчук Катерина Олексіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. 
— 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2018-0332 А] 

 УДК 339.9(520+510+519.5) 
1357. Маркович В. В. Соціально-економічна ефективність транскордонного 

співробітництва України в умовах європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Маркович Віталій Володимирович ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса, 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Вінниця, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-1658 А] УДК 339.92(477):061.1ЄС 
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1358. Марченко І. С. Міжнародна конкурентоспроможність України в 

європейському конкурентному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Марченко 

Іван Сергійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2018-0334 А] 

 УДК 339.9:339.137](477) 

1359. Сидорук М. В. Організаційно-економічні засади управління проектами 

транскордонного співробітництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Сидорук 

Марта Валеріївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2018-1309 А] 

 УДК 339.94:005.8 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

1360. Губань Р. В. Становлення та розвиток адміністративно-територіального 

устрою України в ХХ — на початку ХХІ століття : (іст.-прав. дослідж.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія 

держави і права; історія політ. і прав. учень" / Губань Радим Васильович ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Львів, 2018. — 34 с. 

— Бібліогр.: с. 23—30 (63 назви). — 100 пр. — [2018-0805 А] 

 УДК 340.15:35.071.55](477)"190/201" 

1361. Книш В. В. Теоретико-правове дослідження інституту конституційно-

правової відповідальності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Книш Віталій Васильович ; Приват. ВНЗ "Ун-т короля Данила". — Івано-

Франківськ, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37 (50 назв). — 100 пр. — [2018-

0376 А] УДК 340.132:342.4](477) 

На ступінь кандидата 

1362. Бичковський Є. Л. Науково-практичний коментар в правовій системі 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Бичковський Євген 

Леонідович ; Міжнар. гуманітар. ун-т. — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2018-0565 А] УДК 340.11(477) 

1363. Гусак О. С. Принципи судочинства в системі принципів права: тео-

ретико-правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Гусак 

Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2018-0809 А] УДК 340.11 

1364. Дічко Г. О. Теоретико-правові засади медичного права в Україні в 

контексті правової глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Дічко Ганна Олегівна ; Класич. приват. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — 

Запоріжжя, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 150 пр. — [2018-

0819 А] УДК 340.115(477) 
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1365. Дронов В. Ю. Освітня функція сучасної держави та особливості її 

реалізації приватними вищими навчальними закладами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; 

історія політ. і прав. учень" / Дронов Владислав Юрійович ; Міжнар. гуманітар. ун-т. 

— Одеса, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2018-1175 А]

 УДК 340.12:378.014-027.551 

1366. Журенок Т. В. Правові засади легалізації та делегалізації неурядових 

організацій у сучасних державах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Журенок Тетяна Володимирівна ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. 

юрид. акад."]. — Одеса, 2018. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2018-

0584 А] УДК 340.11:347.19:061.2 

1367. Крижановська О. В. Інституційні засади правопорядку: загальнотео-

ретичне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Крижановська Олена Володимирівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 150 пр. — [2018-0729 А] УДК 340.11 

1368. Кузенко У. І. Політична функція держави та її реалізація в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Кузенко Уляна Іванівна ; 

Приват. ВНЗ, "Ун-т короля Данила", [Львів. держ. ун-т внутр. справ, М-во внутр. 

справ України]. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). 

— 100 пр. — [2018-0380 А] УДК 340.12:321](477) 

1369. Левчук Ю. М. Київська судова палата в державному механізмі 

Російської імперії (1880—1917): історико-правове дослідження : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і 

права; історія політ. і прав. учень" / Левчук Юлія Михайлівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Харків, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-0382 А] 

 УДК 340.15(47+57):347.987(477-25)]"1880/1917" 

1370. Макарчук В. В. Правовий статус реєстрового козацтва в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Макарчук Віталій 

Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 17 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2018-1053 А] 

 УДК 340.12:355(477)"14/17" 

1371. Наставна Г. В. Антрополого-комунікативний підхід дослідження права: 

природа, зміст, функціональне призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 

прав. учень" / Наставна Ганна Вячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. — [2018-1828 А] 

 УДК 340.115 

1372. Ромащенко В. А. Правове регулювання інформаційного суспільства в 

Україні: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 

прав. учень" / Ромащенко Вікторія Андріївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — 

Одеса, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-0473 А]

 УДК 340.1:07](477) 
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1373. Чепець О. С. Концептуальні основи, законодавче забезпечення та 

практика нотаріату в радянській Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 

прав. учень" / Чепець Ольга Сергіївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 150 пр. — [2018-0786 А] 

 УДК 340.12:347.961](477)"1919/1991" 

341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 

1374. Дьордяк О. В. Міжнародно-правове регулювання діяльності з надання 

туристичних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Дьордяк Оксана Василівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2018-1257 А] УДК 341:338.487:338.33 

1375. Ксьондзик К. В. Становлення договірних та інституційних засад міжна-

родно-правового захисту соматичних та репродуктивних прав людини : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / 

Ксьондзик Катерина Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2018-1382 А] УДК 341.231.14 

1376. Майснер А. В. Міжнародний злочин "агресія" в сучасній доктрині 

міжнародного права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Майснер Андрій Васильович ; Ін-т законодавства 

Верховної Ради України, [Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин Нац. авіац. ун-ту]. — 

Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2018-1465 А] 

 УДК 341.018 

1377. Мінченко Д. А. Визнання та виконання рішень іноземних судів: Україна 

та Англія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Мінченко 

Дар'я Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Нац. 

ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 

100 пр. — [2018-0703 А] УДК 341.96:347.93(477+410) 

1378. Павко Я. А. Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав в 

Арктиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 

"Міжнар. право" / Павко Яна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (31 назва). — 100 пр. — [2018-0394 А] 

 УДК 341.23:341.228 

1379. Смолій А. В. Міжнародно-правове регулювання діяльності митних 

союзів на сучасному етапі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Смолій Андрій Валерійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2018-1394 А] УДК 341:339.543.622 

1380. Цвікі В. Ю. Міжнародно-правовий захист осіб від насильницьких 

зникнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 

"Міжнар. право" / Цвікі Владислава Юліївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 

— 100 пр. — [2018-0626 А] УДК 341.4:341.231.14 
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342 Державне право. Конституційне право.  

Адміністративне право 

На ступінь доктора 

1381. Діордіца І. В. Адміністративно-правове регулювання кібербезпеки 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Діордіца Ігор Володи-

мирович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 

(49 назв). — [2018-1651 А] УДК 342.95:004.7.056](477) 

1382. Журавльова Г. С. Принцип рівності та заборони дискримінації у 

конституційному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Журавльова Ганна Семенівна ; 

Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" МОН України. — Ужгород, 2018. — 32 с. — 

Бібліогр.: с. 26—29. — 100 пр. — [2018-1731 А] УДК 342.722(477) 

1383. Заярний О. А. Адміністративна деліктологія в інформаційній сфері : 

проблеми теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Заярний 

Олег Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 35 с. — 

Бібліогр.: с. 27—31 (38 назв). — 100 пр. — [2018-1046 А] УДК 342.951:07 

1384. Золотарьова Н. І. Адміністративна діяльність правоохоронних органів з 

охорони навколишнього природного середовища: теорія та практика : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Золотарьова Наталія Іванівна ; Ін-т законодавства 

Верховної Ради України, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського"]. — Київ, 2018. — 41 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 34—38. — 100 пр. 

— [2018-0689 А] УДК 342.97:351.746:502](477) 

1385. Кириченко Ю. В. Конституційно-правове регулювання прав людини в 

Україні в контексті гармонізації з законодавством європейських держав : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; 

муніцип. право" / Кириченко Юрій Вікторович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" 

МОН України, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Ужгород, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 28—33. — Примірник деф.: текст на с. 11, 25 не надруковано. — 100 пр. — [2018-

1736 А] УДК 342.7(477) 

1386. Ковальчук А. Ю. Адміністративно-правові засади забезпечення фі-

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

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Ковальчук Алла Юріївна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 

2018. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—35 (41 назва). — 100 пр. — [2018-1738 А] 

 УДК 342.9:351.863:336](477) 

1387. Легеза Ю. О. Адміністративно-правові засади публічного управління у 

сфері використання природних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Легеза Юлія Олександрівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 30 с. — 

Бібліогр.: с. 24—27 (37 назв). — 100 пр. — [2018-1423 А] УДК 342.95:351.823 

1388. Ленгер Я. І. Колізії в муніципальному праві: проблеми теорії та 

практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.02 

"Конституц. право; муніцип. право" / Ленгер Яна Іванівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. 

нац. ун-т". — Ужгород, 2017. — 28 с. — Бібліогр.: с. 19—22 (39 назв). — 100 пр. — 

[2018-0698 А] УДК 342.553:342.591](477) 
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1389. Логвиненко Б. О. Публічне адміністрування сферою охорони здоров'я в 

Україні: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Логвиненко 

Борис Олексійович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2018. 

— 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 (49 назв). — 100 пр. — [2018-0845 А] 

 УДК 342.951:614(477) 

1390. Лученко Д. В. Інститут оскарження в адміністративному праві : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Лученко Дмитро Валентинович ; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—36 

(43 назви). — 100 пр. — [2018-0542 А] УДК 342.95:347.955/.958 

1391. Пунда О. О. Адміністративно-правове регулювання забезпечення здійс-

нення особистих немайнових прав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Пунда Олександр Олегович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. 

служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—35 та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-1113 А] УДК 342.95:347.77/.78 

1392. Стрєльцова О. В. Конституціоналізація процесу асоціації України з 

Європейським Союзом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Стрєльцова Ольга Вікторівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 38 с. — Бібліогр.: с. 28—35 

(83 назви). — 100 пр. — [2018-0869 А] УДК 342.4.01(477:4-6ЄС) 

1393. Тильчик О. В. Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації 

економіки: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Тильчик Ольга Віталіївна ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби 

України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2018. — 34 с. — Бібліогр.: с. 26—30 (45 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-0952 А] УДК 342.95:343.37](477) 

На ступінь кандидата 

1394. Баженова А. А. Адміністративно-правове регулювання ліцензування 

господарської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Баженова 

Анастасія Анатоліївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Ун-т держ. фіскал. служби 

України, Держ. фіскал. служба України]. — Тернопіль, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2018-1001 А] УДК 342.95:346.543 

1395. Барегамян С. Х. Конституційне право на працю та його реалізація в 

умовах європейської міждержавної інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 

Барегамян Сюзанна Хоренівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Маріупол. 

держ. ун-т]. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2018-1164 А] УДК 342.734(477) 

1396. Батіг Р. В. Адміністративне провадження щодо відповідальності юридичних 

осіб в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Батіг Рости-

слав Вікторович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-0801 А] 

 УДК 342.95:347.19](477) 
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1397. Берегеля І. М. Адміністративно-правовий захист тварин від жорстокого 

поводження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Берегеля Ірина 

Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2018-0662 А] 

 УДК 342.951:351.765.4 

1398. Боженко Н. В. Адміністративно-правове забезпечення медіації як 

способу вирішення адміністративних спорів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Боженко Наталія Василівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. 

— 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2018-1362 А] 

 УДК 342.95(477) 

1399. Васьківська К. М. Адміністративно-правові засади регулювання пільго-

вого житлового кредитування молоді в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Васьківська Ксенія Миколаївна ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т 

держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2018-0896 А] 

 УДК 342.951:[336.77:332.2]-053.81](477) 

1400. Вітів В. А. Інформаційні права людини у сфері 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" / Вітів Віталій 

Антонович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. — 

21 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-0413 А] 

 УДК 342.72/.72:07]:502/504 

1401. Волк Н. В. Адміністративно-правове регулювання фармацевтичної 

діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Волк Надія 

Василівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2018-0415 А] 

 УДК 342.951:615](477) 

1402. Герман О. О. Митні формальності щодо автомобільних транспортних 

засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Герман Олександр 

Олександрович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 24 с. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2018-0485 А] УДК 342.95:[351.713:656.13 

1403. Гімон М. М. Реалізація права на справедливий суд в адміністративному 

судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Гімон 

Микола Михайлович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2018-1370 А] УДК 342.9(477) 

1404. Головко В. В. Адміністративно-правове забезпечення реалізації гро-

мадянами України права на участь в управлінні державними справами : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Головко Валерій Віталійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 

100 пр. — [2018-1807 А] УДК 342.95:342.722](477) 
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1405. Головко О. М. Інформаційно-правова політика України у сфері безпеки 

людини у медіапросторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Головко 

Ольга Михайлівна ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України. — Київ, 

2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2018-0573 А] 

 УДК 342.95:07 

1406. Гречко О. О. Принципи територіального устрою України: конституцій-

но-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Гречко Ольга Олександрівна ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2018-1688 А] УДК 342.26(477) 

1407. Ємельяненко К. О. Організаційно-правові засади діяльності органів 

місцевого самоврядування України та Республіки Казахстан : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Ємельяненко Карім Олегович ; Нац. ун-т біоресурсів 

і природокористування України. — Київ, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-0826 А] УДК 342.97:352](477+574) 

1408. Завадяк О. П. Забезпечення законності та дисципліни в діяльності 

органів виконавчої влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Завадяк 

Олександр Петрович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. 

— Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2018. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 

100 пр. — [2018-1769 А] УДК 342.95:35.07 

1409. Кашульська К. О. Контрольне провадження в міграційній сфері : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право 

і процес; фінанс. право; інформ. право" / Кашульська Ксенія Олексіївна ; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2018-0590 А] УДК 342.95:314.15-047.64 

1410. Клочко І. О. Органи прокуратури України в системі суб'єктів протидії 

корупції: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Клочко Іван Олексійович ; Сум. держ. ун-т, [Ун-т сучас. знань]. — Суми, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-1292 А] 

 УДК 342.9:347.963](477) 

1411. Конєва С. О. Звільнення з публічної служби як захід запобігання коруп-

ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Конєва Світлана Олек-

сандрівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). 

— 100 пр. — [2018-1381 А] УДК 342.95:343.35](477) 

1412. Красногор О. В. Адміністративно-правовий захист прав і законних 

інтересів нотаріусів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Красногор Олександр Володимирович ; НДІ публіч. права. — Київ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-0920 А] 

 УДК 342.98:347.961](477) 

1413. Кудрявцев О. В. Адміністративно-правове забезпечення діяльності 

Державної архітектурно-будівельної інспекції в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 
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право; інформ. право" / Кудрявцев Олексій Віталійович ; НДІ публіч. права, [Класич. 

приват. ун-т]. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-0379 А] УДК 342.95:351.785](477) 

1414. Лазаренко М. В. Адміністративно-правове регулювання безпеки дорож-

нього руху в автоматичному режимі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Лазаренко Максим Валентинович ; НДІ публіч. права. — Київ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-0923 А] 

 УДК 342.951:[681.518:656.05 

1415. Макаровець А. М. Адміністративно-правовий статус апарату суду в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Макаровець Алла Мико-

лаївна ; Сум. держ. ун-т, [Ун-т сучас. знань]. — Суми, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-1297 А] УДК 342.9:342.56](477) 

1416. Маркіна А. М. Адміністративно-правове регулювання надання медич-

них послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Маркіна 

Анна Миколаївна ; НДІ публіч. права. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 

(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-1298 А] УДК 342.951:614.2](477) 

1417. Мартинюк О. Г. Адміністративна діяльність органів прокуратури : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Мартинюк Олександр Григорович ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-0548 А] УДК 342.97:347.963 

1418. Михайловський В. І. Адміністративно-правовий статус внутрішньо 

переміщених осіб в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Михайловський Віктор Ігорович ; Запоріз. нац. ун-т, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка]. — Запоріжжя, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. 

— [2018-1390 А] УДК 342.922:314.151.3-054.73](477) 

1419. Нечипорук К. О. Конституційно-правовий статус закордонних україн-

ців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 

"Конституц. право; муніцип. право" / Нечипорук Кірілл Олександрович ; Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (8 назв). — 

100 пр. — [2018-0707 А] УДК 342.726(477-87=161.2) 

1420. Нікулін В. А. Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів 

місцевого самоврядування з питань реклами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Нікулін Віталій Андрійович ; НДІ публіч. права. — Київ, 2018. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2018-0933 А] 

 УДК 342.97:352:659.1 

1421. Остапенко І. О. Адміністративно-правовий статус начальника військо-

вого гарнізону в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Остапенко 

Інна Олегівна ; НДІ публіч. права, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, МВС України]. — 

Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1302 А] 

 УДК 342.95:355.454.09](477) 
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1422. Панчук В. А. Адміністративно-правовий статус помічника судді в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Панчук Владислав 

Анатолійович ; НДІ публіч. права. — Київ, 2018. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-0938 А] 

 УДК 342.98:347.964.3](477) 

1423. Пластун М. С. Роль інституту глави держави у формуванні та здійсненні 

державної антикорупційної політики: загальнотеоретичне дослідження : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія 

держави і права; історія політ. і прав. учень" / Пластун Михайло Сергійович ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т права ім. князя Володимира Великого Міжрегіон. 

акад. упр. персоналом]. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 

100 пр. — [2018-1191 А] УДК 342.511.01:343.353](477) 

1424. П'ятницький А. В. Адміністративно-правове забезпечення реалізації 

заходів примусового виконання судових рішень в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / П'ятницький Андрій Васильович ; Сум. держ. ун-т, [НДІ 

публіч. права]. — Суми, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2018-1307 А] УДК 342.95:347.99](477) 

1425. Радзієвська О. Г. Правові засади протидії негативним інформаційним 

впливам на дітей в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Радзієвська Оксана Григорівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інформатики і 

права. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2018-

0612 А] УДК 342.726-053.2:316.77](477) 

1426. Реньов Є. В. Цінності конституційного ладу України та їх правова 

регламентація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Реньов Євген Владиславович ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2018-1056 А] УДК 342.1(477) 

1427. Савенко Г. В. Адміністративно-правове забезпечення євроінтеграційних 

процесів в екологічній сфері України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Савенко Ганна Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

Київ, 2018. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2018-0735 А] 

 УДК 342.95:502.14](477):061.1ЄС 

1428. Савчук Р. М. Перекладач як учасник адміністративного судочинства: 

процесуальний статус, компетентність, неупередженість : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Савчук Роман Михайлович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". 

— Одеса, 2018. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — 100 пр. — [2018-0738 А]

 УДК 342.922:81'25-051]:347.998.85 

1429. Селіванова Н. П. Адміністративно-правове забезпечення функціону-

вання системи електронних закупівель в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Селіванова Наталя Петрівна ; НДІ публіч. права. — Київ, 2017. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-0397 А]

 УДК 342.95:339.338-028.27](477) 
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1430. Слободенюк І. В. Організаційно-правові засади діяльності громадських 

формувань з охорони правопорядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Слободенюк Інна Валентинівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18. — 120 пр. — [2018-1792 А] 

 УДК 342.97:[061.2:351.746 

1431. Стадник Р. І. Реалізація норм права органами виконавчої влади України 

як розпорядниками публічної інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Стадник Роксолана Ігорівна ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук 

України. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 

100 пр. — [2018-0619 А] УДК 342.97:35.077](477) 

1432. Тамаря Я. В. Адміністративні процедури 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" / Тамаря Яна 

Володимирівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(9 назв). — 100 пр. — [2018-1397 А] УДК 342.95:347.214.2 

1433. Тептюк Є. П. Конституційне право на доступ до публічної інформації: 

проблеми законодавчого регулювання та судового захисту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; 

муніцип. право" / Тептюк Євген Петрович ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького, [Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 130 пр. — [2018-0750 А] УДК 342.72/.73:002-025.28 

1434. Терехов В. Ю. Адміністративно-правове забезпечення місцевої безпеки 

в умовах децентралізації влади в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Терехов Віталій Юрійович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом]. — Тернопіль, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 

— [2018-1878 А] УДК 342.97:352.071.6](477) 

1435. Токар Н. В. Адміністративно-правове забезпечення реалізації права 

громадян на таємницю кореспонденції і телефонних розмов : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Токар Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Запоріз. держ. ун-т]. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2018-1064 А] УДК 342.951:343.451 

1436. Ходак Є. С. Адміністративно-правовий статус Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Ходак Євгеній 

Сергійович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. 

справ України]. — Тернопіль, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2018-0625 А] УДК 342.97:336.711.65](477) 

1437. Шишка Ю. М. Адміністративно-правове регулювання рекламної діяль-

ності в мережі Інтернет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Шишка Юлія 

Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1076 А] 

 УДК 342.951:[659.1:004.738.5 
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343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

1438. Бесчастний В. М. Теорія та практика кримінологічного забезпечення 

протидії злочинності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Бесчастний Віктор Миколайович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т 

внутр. справ, [Донец. юрид. ін-т]. — Харків, 2018. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29. — 

100 пр. — [2018-0363 А] УДК 343.85:343.9](477) 

1439. Білокінь Р. М. Кримінально-процесуальна відповідальність: наукові та 

правові основи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Білокінь Руслан Михайлович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2018. — 42 с. — Бібліогр.: с. 35—39. — 100 пр. — [2018-

0667 А] УДК 343.13(477) 

1440. Джужа А. О. Теоретичні та практичні засади віктимологічного запобі-

гання злочинам в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Джужа 

Анастасія Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, 

[Нац. акад. внутр. справ]. — Харків, 2018. — 34 с. — Бібліогр.: с. 27—31. — 100 пр. 

— [2018-0582 А] УДК 343.851(477) 

1441. Макаров М. А. Судовий контроль у кримінальному процесі: теоретичні 

та правові основи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Макаров Марк Анатолійович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2018. — 38 с. — Бібліогр.: с. 31—35. — 100 пр. — [2018-

0545 А] УДК 343.132 

1442. Фаринник В. І. Теоретичні, правові та праксеологічні проблеми застосу-

вання заходів забезпечення кримінального провадження в кримінальному процесі 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Фаринник Василь Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 

35 с. — Бібліогр.: с. 27—32 (66 назв). — 100 пр. — [2018-0767 А] 

 УДК 343.132(477) 

На ступінь кандидата 

1443. Баранчук В. В. Система тактичних прийомів установлення психологіч-

ного контакту при допиті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Баранчук Василь Васильович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2018-1763 А]

 УДК 343.985 

1444. Биков К. Г. Кримінально-правова характеристика корупційних злочинів, 

пов'язаних з незаконним заволодінням майном та іншими предметами : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Биков Клим Геннадійович ; М-во внутр. 

справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2018-0564 А] УДК 343.353 
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1445. Вегера-Іжевська І. В. Забезпечення права на недоторканність житла чи 

іншого володіння особи в кримінальному провадженні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 

суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Вегера-Іжевська Ірина Володи-

мирівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2018-1567 А] УДК 343.132:342.739 

1446. Вислоцька Т. Ю. Кримінально-правова охорона таємниці в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Вислоцька Тетяна Юріївна ; М-во 

внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2018. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2018-1129 А] УДК 343.45(477) 

1447. Ворона В. С. Спеціальні засади призначення покарання окремим кате-

горіям осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Ворона Воло-

димир Сергійович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, 

[Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Харків, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2018-0570 А] УДК 343.28/.29 

1448. Довгаль М. В. Протидія насильницьким злочинам проти осіб, які є 

носіями авторитету органів державної влади : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Довгаль Максим Вікторович ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького, [Київ. ун-т права]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2018-0684 А] УДК 343.31 

1449. Желік М. Б. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправо-

мірної вигоди: кримінально-правова характеристика : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Желік Максим Борисович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-

1177 А] УДК 343.352(477) 

1450. Завтур В. А. Особливості доказування при розгляді та вирішенні слідчим 

суддею та судом клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Завтур Віктор Андрійович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2018-0687 А] 

 УДК 343.14(477) 

1451. Загородній І. В. Розслідування злочинів, пов'язаних із нанесенням 

тілесних ушкоджень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Загородній Ігор Вікторович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-

1210 А] УДК 343.98:343.615 

1452. Ізай І. М. Кримінально-правова протидія втручанню в діяльність праців-

ників правоохоронних органів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Ізай 

Ірина Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2018-1770 А] 

 УДК 343.35 
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1453. Камишанський О. Ю. Особливості методики розслідування розкрадань 

бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Камишанський 

Олексій Юрійович ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ, 

[Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — Одеса, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-1652 А] 

 УДК 343.98:[343.351:622 

1454. Крицька І. О. Речові докази 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" / Крицька Ірина 

Олександрівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2018-0731 А] УДК 343.146 

1455. Легких В. В. Теоретичні питання та реалізація апеляційного судового 

розгляду в кримінальному судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Легких Віктор Вікторович ; Акад. 

адвокатури України. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 100 пр. — 

[2018-1861 А] УДК 343.156(477) 

1456. Лейба О. А. Дефекти норм кримінального процесуального законодавства 

та засоби їх подолання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Лейба Олена Анатоліївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2018-1619 А]

 УДК 343.1:340.132 

1457. Луценко І. Г. Протидія діяльності тоталітарних сект: кримінологічні 

засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Луценко Ірина Геннадіїв-

на ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2018. — 

17 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2018-0388 А] УДК 343.9.024 

1458. Мартинишин Г. Я. Статева недоторканість як об'єкт кримінально-

правової охорони в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Мартинишин Григорій Ярославович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т 

внутр. справ. — Львів, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв). — 100 пр. — [2018-

1139 А] УДК 343.54(477) 

1459. Маслюк О. В. Процесуальна діяльність захисника зі спростування 

підозри (обвинувачення) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Маслюк Оксана Василівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 

Львів, 2018. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2018-1267 А] 

 УДК 343.13 

1460. Мельниченко В. Л. Кримінально-правова характеристика злочину про-

ведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (ст. 250 КК 

України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Мельниченко Віктор 

Леонідович ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(20 назв). — 100 пр. — [2018-1426 А] УДК 343.34:349.6](477) 
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1461. Олєйнічук О. М. Кримінально-правове дослідження відповідальності за 

безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених 

законом виплат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Олєйнічук 

Олексій Миколайович ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (30 назв). — 110 пр. — [2018-0604 А] УДК 343.35:[331.21+364-6 

1462. Орлов Ю. В. Кримінально-правова характеристика злочину незаконне 

знищення виборчої документації або документів референдуму (ст. 158-2 КК Ук-

раїни) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Орлов Юрій Валерійович ; 

ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2018. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2018-1429 А] УДК 343.415(477) 

1463. Павич Х. М. Закриття кримінального провадження судом першої інстан-

ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Павич Христина Миронівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 

[19] с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2018-0342 А] УДК 343.138 

1464. Павлишин Б. О. Техніко-криміналістичне забезпечення досудового 

розслідування вбивств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Павлишин Богдан Олександрович ; Акад. адвокатури України. 

— Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2018-0437 А] 

 УДК 343.982.32:343.61](477) 

1465. Павлишин К. О. Запобігання крадіжкам, що вчиняються неповноліт-

німи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Павлишин Катерина 

Олександрівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності 

ім. акад. В. В. Сташиса, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — Харків, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-1784 А] 

 УДК 343.85:343.711-053.6 

1466. Павлишина А. А. Криміналістичне забезпечення доказування у кри-

мінальних провадженнях про злочини у сфері наркобізнесу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Павлишина Альона 

Анатоліївна ; Акад. адвокатури України. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—

18. — [2018-0438 А] УДК 343.985:343.575](477) 

1467. Пилипенко І. В. Кримінальна відповідальність за самоправство : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Пилипенко Ігор Вікторович ; Акад. 

адвокатури України, [Нац. акад. прокуратури України]. — Київ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-1392 А] УДК 343.222:343.3/.7 

1468. Писарчук І. В. Організаційно-правові основи діяльності оперативних 

підрозділів у протидії нецільовому використанню бюджетних коштів службовими 

особами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Писарчук Іван Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-1190 А] 

 УДК 343.123.12:343.351 
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1469. Пономарьова М. С. Кримінально-правова характеристика складу 

злочину постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, 

ухвали або постанови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Поно-

марьова Марина Сергіївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 

— Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-1788 А]

 УДК 343.36 

1470. Сказко Ю. А. Запобігання розбійним нападам на банківські установи та 

інкасаторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Сказко Юлія Андріївна ; 

ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв) та в 

підрядк. прим. — 110 пр. — [2018-0985 А] УДК 343.85:[343.712:336.7 

1471. Турчина О. С. Громадський вплив як один з основних засобів виправ-

лення і ресоціалізації засуджених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Турчина Ольга Сергіївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т 

внутр. справ. — Харків, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2018-0399 А] УДК 343.848 

1472. Філь І. М. Кримінально-правова та кримінологічна протидія неналеж-

ному виконанню професійних обов'язків медичним або фармацевтичним праців-

ником : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Філь Ірина Миколаївна ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2018-1836 А] УДК 343.9:[343.6:614.25 

1473. Черкесова А. С. Гарантії прав і свобод людини при їх обмеженні 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" / Черкесова Анжеліка Сергіївна ; Акад. адвокатури України, [Ун-т 

держ. фіскал. служби України, Держ. фіскал. служба України]. — Київ, 2018. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-0788 А] УДК 343.125 

1474. Чернієнко А. О. Відстрочка виконання вироку в кримінальному процесі 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Чернієнко Антон Олександрович ; Акад. адвокатури України, [Нац. акад. про-

куратури України]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. 

— [2018-0356 А] УДК 343.265.5(477) 

346 Господарське право. Правові основи  

державного регулювання економіки 

На ступінь доктора 

1475. Степанова Т. В. Теоретико-правові засади процесуального статусу 

учасників позовного провадження у господарському судочинстві : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. 

право" / Степанова Тетяна Валеріївна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., 

[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 

(52 назви). — 130 пр. — [2018-1118 А] УДК 346.91:347.92 
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На ступінь кандидата 

1476. Врублевська-Місюна К. М. Правові форми інноваційного інвестування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. 

право; госп.-процес. право" / Врублевська-Місюна Катерина Миколаївна ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

120 пр. — [2018-1686 А] УДК 346.54:330.322 

1477. Загрішева Н. В. Господарський договір у сфері трансферу технологій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 

право; госп.-процес. право" / Загрішева Надія Володимирівна ; Приват. акціонер. т-во 

"ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(24 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-1458 А] УДК 346.3 

1478. Колесник Р. М. Підстави перегляду рішень господарських судів за 

нововиявленими обставинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Колесник Роман Мико-

лайович ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14 (8 назв). — 130 пр. — [2018-1101 А] УДК 346.91:347.92 

1479. Короташ Я. О. Правові наслідки невнесення вкладу до статутного 

капіталу товариства з обмеженою відповідальністю : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / 

Короташ Ярослав Олександрович ; Приват. акціонер. т-во "ВНЗ "Міжрегіон. акад. 

упр. персоналом". — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. 

— [2018-1461 А] УДК 346.2:347.724 

1480. Львов Б. Ю. Недобросовісна конкуренція щодо об'єктів промислової 

власності: господарсько-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Львов Богдан 

Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-0331 А] УДК 346.545 

1481. Ровний В. В. Господарсько-правове регулювання сільськогосподар-

ського дорадництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Ровний Віктор Васильович ; 

ПрАт "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2018-1501 А] УДК 346.5:631.15](477) 

1482. Рудяга І. М. Господарсько-правове забезпечення функціонування заліз-

ничного транспорту України в умовах реформування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / 

Рудяга Ірина Миколаївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 

21 с. — Бібліогр.: с. 18—19. — 130 пр. — [2018-0982 А] УДК 346.7:656.2](477) 

1483. Стріжкова А. В. Grid-технології як об'єкт інноваційних правовідносин : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. 

право; госп.-процес. право" / Стріжкова Алла Володимирівна ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого, [НДІ прав. забезпечення інновац. розвитку Нац. акад. прав. 

наук України]. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-

1059 А] УДК 346.544.2:004.9 

1484. Уралова Ю. П. Господарсько-правове регулювання посередницької 

діяльності у сфері страхування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Уралова Юлія Павлівна ; 

Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. — Вінниця, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2018-1314 А] УДК 346.5:368 
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1485. Феделеш Е. М. Тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

в Україні: господарсько-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Феделеш Еміль 

Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-

0768 А] УДК 346.61:339.9](477) 

347 Цивільне право 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 

1486. Шпуганич І. І. Благодійні організації як суб'єкти цивільного права : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Шпуганич Ірина 

Ігорівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-1798 А] 

 УДК 347.19:061.23 

347.2/.3 Майнове право. Речове право. Право власності 

На ступінь доктора 

1487. Харченко Г. Г. Речові права у законодавстві, доктрині та судовій 

практиці 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" / 

Харченко Георгій Георгійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. 

— 30 с. — Бібліогр.: с. 24—27 (40 назв). — 130 пр. — [2018-0773 А] 

 УДК 347.2(477) 

На ступінь кандидата 

1488. Білецький Д. М. Способи припинення права приватної власності 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" / Білецький Дмитро Михайлович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — 

Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2018-0888 А] 

 УДК 347.23(477) 

1489. Кравцов С. В. Теоретико-правові засади здійснення та захисту права 

спільної власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Кравцов Семен Вікторович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 150 пр. — [2018-0695 А] УДК 347.238 

1490. Сигидин В. М. Цивільно-правове регулювання державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно нотаріусами України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Сигидин Віталій Михайлович ; Нац. акад. прав. наук 

України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2018. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 150 пр. — [2018-1671 А] 

 УДК 347.2:347.961](477) 
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347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 

1491. Бернада Є. В. Цивільно-правові наслідки недійсності правочину : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Бернада Євген Валерійович ; Нац. 

акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. 

— Київ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 150 пр. — [2018-1201 А]

 УДК 347.4 

1492. Диба О. В. Договір підряду на проведення проектних робіт 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" / 

Диба Олексій Васильович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 150 пр. — [2018-1650 А] УДК 347.4:624.04](477) 

1493. Жданкіна Л. К. Припинення цивільних зобов'язань шляхом зарахування 

зустрічних однорідних вимог : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Жданкіна Лариса Костянтинівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Ін-т законо-

давства Верховної Ради України]. — Тернопіль, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2018-1007 А] УДК 347.43 

1494. Мельник О. О. Договірне застереження про форс-мажор 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" / 

Мельник Ольга Олегівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-0701 А] УДК 347.424(477) 

1495. Насурлаєва К. Е. Цивільно-правове регулювання договору інжи-

нірингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Насурлаєва 

Катерина Енверівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — 

Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2018-0706 А] 

 УДК 347.454.3:005.591.4 

1496. Родоман Т. О. Зміна умов договору як спосіб захисту цивільних прав та 

інтересів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Родоман 

Тетяна Олександрівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(20 назв). — 150 пр. — [2018-1145 А] УДК 347.441.22-048.76 

347.6 Сімейне право. Спадкове право 

На ступінь кандидата 

1497. Ревуцька І. Е. Правові підстави створення сім'ї за законодавством 

України та країн-членів ЄС: порівняльно-правова характеристика : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Ревуцька Ірина Емілівна ; Приват. 

ВНЗ "Ун-т короля Данила", [Ужгород. нац. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2018. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2018-0466 А] 

 УДК 347.61.05(477+4-6ЄС) 
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347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь доктора 

1498. Білінський Д. О. Правова природа публічної фінансової системи 

України : (методол. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Білінський Дмитро Олександрович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — 

Харків, 2017. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—31 (41 назва). — 100 пр. — [2018-0666 А]

 УДК 347.73(477) 

1499. Булат Є. А. Проблеми удосконалення правової охорони результатів 

інтелектуальної діяльності в процесі інтеграції України в Європейський дослід-

ницький простір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Булат Євгенія Анатоліївна ; Придніпров. наук. центр НАН України і МОН України, 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 33 с. — Бібліогр.: с. 27—30 

(38 назв). — 150 пр. — [2018-0677 А] УДК 347.77:001.89](477):341.232.7(4) 

1500. Михайлюк Г. О. Модернізація цивільно-правового регулювання комер-

ційних позначень в Європейському Союзі та Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Михайлюк Галина Олегівна ; Нац. акад. прав. наук 

України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2018. 

— 32 с. — Бібліогр.: с. 25—29 (45 назв). — 150 пр. — [2018-0432 А] 

 УДК 347.772/.774(4+6ЄС+477) 

1501. Чайка В. В. Правові форми реалізації державної податкової політики 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Чайка Вікторія Вікторівна ; 

Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь ( Київ. 

обл.), 2018. — 31 с. — Бібліогр.: с. 24—28 (40 назв). — 100 пр. — [2018-1236 А] 

 УДК 347.73:336.22.02](477) 

На ступінь кандидата 

1502. Гумега О. В. Реалізація цивільно-правових принципів у процесі захисту 

прав інтелектуальної власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Гумега Оксана Валеріївна ; Приват. ВНЗ "Ун-т короля Данила", [НДІ 

інтелектуал. власності Нац. акад. прав. наук України]. — Івано-Франківськ, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2018-0807 А] УДК 347.77/.78 

1503. Звонарьова Ю. В. Фінансово-правове регулювання обігу цінних паперів 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Звонарьова Юлія В'яче-

славівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. — 

22 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-0688 А] УДК 347.73(477) 

1504. Лук'янцев С. О. Правове регулювання оподаткування прибутку під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Лук'янцев Сергій Олек-

сандрович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — 

Ірпінь (Київ. обл.), 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2018-1218 А] 

 УДК 347.73:336.226.1 
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1505. Маринчак Є. С. Правовий статус резидентів — платників податку на 

доходи фізичних осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Маринчак 

Євген Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2018-1826 А] УДК 347.73:336.22 
1506. Шутлів Д. С. Державний примус у сфері бюджетних відносин : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Шутлів Дмитро Сергійович ; Запоріз. нац. 

ун-т, [Ун-т держ. фіскал. служби України, Держ. фіскал. служба України]. — 
Запоріжжя, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2018-1516 А]

 УДК 347.73 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь доктора 

1507. Заборовський В. В. Правовий статус адвоката в умовах становлення 
громадянського суспільства та правової держави в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура 

та адвокатура" / Заборовський Віктор Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: 
с. 28—37 (103 назви). — 100 пр. — [2018-1008 А] УДК 347.965(477) 

1508. Овчаренко О. М. Юридична відповідальність суддів: питання теорії і 

практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.10 

"Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Овчаренко Олена Миколаївна ; Нац. ун-т 
"Одес. юрид. акад.", [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — Одеса, 2018. — 41 с. 

— Бібліогр.: с. 34—39. — 100 пр. — [2018-0855 А] УДК 347.962.6 

1509. Стефанчук М. М. Теоретико-методологічні та організаційно-правові 

засади реалізації прокуратурою України представницької функції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура 
та адвокатура" / Стефанчук Марина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка, [НДІ Нац. акад. прокуратури України Ген. прокуратури України]. — Київ, 2018. — 

40 с. — Бібліогр.: с. 31—36. — 100 пр. — [2018-0350 А] УДК 347.963(477) 

На ступінь кандидата 

1510. Дрогозюк К. Б. Предмет та суб'єкти доказування у цивільному процесі 

України та Франції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Дрогозюк Крістіна Борисівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-0686 А] УДК 347.94(477+44) 

1511. Кісліцина І. О. Роль прокурора у кримінальному провадженні на під-

ставі угод про визнання винуватості: питання теорії і практики : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура 

та адвокатура" / Кісліцина Ірина Олександрівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — 

Одеса, 2018. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2018-0506 А]

 УДК 347.963 
1512. Косткіна Ю. О. Правовий статус Вищої ради правосуддя : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; 

прокуратура та адвокатура" / Косткіна Юлія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 

[2018-1773 А] УДК 347.99:342.58 



   

 
65 

1513. Новікова Н. А. Показання свідків 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" / Новікова Наталія Анатоліївна ; Нац. 

акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. 

— Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 150 пр. — [2018-0708 А]

 УДК 347.943(477) 

1514. Раца В. А. Організаційно-правові засади інформаційного забезпечення 

роботи суду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Раца Володимир Анатолійович ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. 

— 100 пр. — [2018-1500 А] УДК 347.97/.99 

349.2 Трудове право 

На ступінь доктора 

1515. Губська О. А. Проблеми правового регулювання працевлаштування та 

професійного розвитку державних службовців в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / 

Губська Олена Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Остроз. 

акад."]. — Київ, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (32 назви). — 100 пр. — [2018-

0421 А] УДК 349.2:331.5:35.08](477) 

На ступінь кандидата 

1516. Вареник О. С. Правове регулювання порядку припинення трудового 

договору за законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Вареник Олександр 

Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2018-0405 А] УДК 349.22(477) 

1517. Головачова А. О. Правове регулювання оплати праці державних 

службовців в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Головачова Аліна Олександрівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — 

Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2018-0419 А] 

 УДК 349.2:331.2:35.08](477) 

1518. Денисевич А. Ю. Правове регулювання оцінки професійного рівня 

працівників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Денисевич Антон Юрійович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2018-0424 А] УДК 349.2:331.546 

1519. Довбиш К. К. Принципи правового регулювання оплати праці : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право 

соц. забезп." / Довбиш Катерина Костянтинівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2018-1573 А] УДК 349.232 

1520. Малиновська-Колесникова К. А. Особливості трудових відносин з 

керівником юридичної особи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Малиновська-Колесникова 

Карина Андріївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-1585 А] УДК 349.2:347.19 
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1521. Чурсін О. В. Правове регулювання підвищення рівня професійної ком-

петентності державних службовців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Чурсін Олександр 

Вікторович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. — Кривий 

Ріг (Дніпропетров. обл.), 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 

[2018-1796 А] УДК 349.2:35.082.4 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь кандидата 

1522. Скіпенко Р. Е. Накопичувальне пенсійне страхування: теоретико-

правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Скіпенко Ригіна Едуардівна ; М-во внутр. 

справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 

2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (12 назв). — 100 пр. — [2018-1875 А] 

 УДК 349.3:364.35](477) 

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь доктора 

1523. Бусуйок Д. В. Правове регулювання управлінських та сервісних 

відносин у сфері використання та охорони земель: проблеми теорії та практики : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. 

право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Бусуйок Діана Вікторівна ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2018. — 38 с. — 

Бібліогр.: с. 25—35. — 100 пр. — [2018-0722 А] УДК 349.41 

На ступінь кандидата 

1524. Брінцов А. І. Кодифікація аграрного законодавства України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; 

аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Брінцов Артем Ігорович ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. — 21 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2018-0673 А] УДК 349.42.06(477) 

1525. Кузьменко Н. О. Рішення органів місцевого самоврядування в механізмі 

правового регулювання земельних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; при-

родоресурс. право" / Кузьменко Наталія Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2018-0840 А]

 УДК 349.41:352 

1526. Мельник В. О. Правове регулювання органічного сільськогосподар-

ського виробництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. 

право" / Мельник Вікторія Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природоко-

ристування України. — Київ, 2018. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 

— [2018-0552 А] УДК 349.422(477) 

1527. Попова А. О. Правова охорона земель від забруднення небезпечними 

речовинами в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / 

Попова Анна Олександрівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-0611 А] УДК 349.415:504](477) 
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1528. Радченко А. М. Сорти рослин як об'єкти аграрних правовідносин : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. 

право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Радченко Антоніна Ми-

колаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-0711 А] УДК 349.42(477) 

1529. Самородов А. С. Правове регулювання розмежування повноважень 

місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. 

право; екол. право; природоресурс. право" / Самородов Артем Сергійович ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2018-1709 А] УДК 349.4:353.076 

1530. Суща Л. М. Правові засади відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / 

Суща Ліна Миколаївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-0621 А] УДК 349.41(477) 

349.6 Правові проблеми охорони навколишнього  

середовища. Екологічне право 

На ступінь кандидата 

1531. Біловус Р. В. Правове регулювання загального користування надрами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. 

право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Біловус Роман Володи-

мирович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2018-1084 А] УДК 349.6 

1532. Коваленко Ю. В. Правове регулювання екологічної безпеки теплових 

електростанцій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / 

Коваленко Юлія Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2018-0429 А] 

 УДК 349.6:621.311.22](477) 

1533. Статівка О. О. Правовий режим природно-заповідного фонду як складо-

вого елемента екологічної мережі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; при-

родоресурс. право" / Статівка Ольга Олександрівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2018-1757 А] УДК 349.6(477) 

35 Державне адміністративне управління. Уряд.  

Військова справа 

На ступінь доктора 

1534. Антонова О. В. Формування стратегічної компетентності державних 

службовців України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Антонова Ольга Валеріївна ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. — Дніпро, 2018. — 

40 с. — Бібліогр.: с. 29—37 (66 назв). — 100 пр. — [2018-1081 А] 

 УДК 35.085(477) 
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1535. Ботвінов Р. Г. Розвиток публічної служби особливого призначення в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.03 "Держ. служба" / Ботвінов Ростислав Геннадійович ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. — Дніпро, 2018. — 

36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (33 назви). — 100 пр. — [2018-1245 А] 

 УДК 35.07-027.555(477) 

1536. Квітка С. А. Державне управління формуванням партнерських відносин 

між владою та бізнесом в умовах соціальних перетворень : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 

Квітка Сергій Андрійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. — Дніпро, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 29—33 (36 назв). — 100 пр. — [2018-1331 А] УДК 35.072:334](477) 

1537. Прудиус Л. В. Управління якістю державної служби України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. 

служба" / Прудиус Леся Василівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. — Дніпро, 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 33—37 (41 назва). — 100 пр. — [2018-1226 А] УДК 35.07:005.336.3](477) 

На ступінь кандидата 

1538. Васильченко О. Ю. Розвиток інституту народного представництва в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Васильченко Оксана Юріївна ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-0409 А] УДК 35:342.571](477) 

1539. Гладун Ю. Я. Удосконалення організаційно-правового механізму дер-

жавного управління забезпеченням публічного порядку територіальними під-

розділами Національної поліції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Гладун Юрій 

Яремович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. 

упр. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2018-1371 А] УДК 35.078:351.74](477) 

1540. Дяченко Н. П. Прогнозування в органах державної влади: організаційно-

правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дяченко Наталія Павлівна ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2018-1255 А] УДК 35.07:303 

1541. Зозуля В. О. Розвиток демократичного врядування в умовах глобалізації: 

теоретико-методологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Зозуля Валентина 

Олександрівна ; Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України, [Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—18 

(33 назви). — 100 пр. — [2018-1258 А] УДК 35.071.2-027.21(477) 

1542. Криворучко І. В. Принципи здійснення адміністративних процедур 

органами публічної влади: теоретичні основи визначення та застосування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та 

історія держ. упр." / Криворучко Ірина Василівна ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2018-1264 А] УДК 35.078-027.21(477) 
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1543. Лавренюк Ю. Ф. Становлення публічного управління у сфері запобіган-
ня корупції в Україні: організаційно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 
Лавренюк Юрій Федорович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. 
регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2018-0381 А] УДК 35.072:343.35-048.66](477) 

1544. Лесик О. В. Вітчизняна система державного управління: становлення та 
моделі розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Лесик Олена Василівна ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — Одеса, 2018. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-1014 А] УДК 35.071 

1545. Марковець В. М. Управлінські засади формування політичної культури 
особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Марковець Вікторія Миколаївна ; Ін-т підгот. 
кадрів Держ. служби зайнятості України, [Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2018-1779 А] УДК 35.08:374.7.035 

1546. Негрич О. М. Формування механізмів розвитку системи надання адмі-
ністративних послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Негрич Ольга Михайлівна ; 
Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 110 пр. — [2018-1391 А] УДК 35.078(477) 

1547. Павлюк Н. В. Організаційно-правовий механізм розвитку публічного 
управління у контексті децентралізації влади в Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 
Павлюк Назар Васильович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. 
регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2018-0395 А] УДК 35.072.1(477) 

1548. Поліщук І. В. Механізми забезпечення розвитку професійного потен-
ціалу державних службовців в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Поліщук Ірина 
Вікторівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2018-0459 А] УДК 35.088.6(477) 

1549. Родченко І. Ю. Розвиток механізмів самовпорядкування в системі дер-
жавного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Родченко Ігор Юрійович ; Міжрегіон. 
акад. упр. персоналом. — Київ, 2018. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 
110 пр. — [2018-1435 А] УДК 35.071.6(477) 

1550. Чаркіна А. О. Адаптація державної служби України до вимог ЄС: 
нормативно-правовий вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Чаркіна Анастасія Олегівна ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр., [Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Дніпро, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2018-1317 А] УДК 35.08(477):061.1ЄС 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

1551. Євмєшкіна О. Л. Теоретико-методологічні засади модернізації системи 

державного стратегічного планування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 

Євмєшкіна Олена Леонідівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. — Дніпро, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—33 (33 назви). — 100 пр. — [2018-1376 А] УДК 351.82:338.26.01](477) 

1552. Кульгінський Є. А. Стратегії розвитку державного управління системою 

охорони суспільного здоров'я в Україні в контексті європейської інтеграції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 

держ. упр." / Кульгінський Євгеній Анатолійович ; Класич. приват. ун-т, [Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України]. — Запоріжжя, 2018. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—33 (31 назва). — 150 пр. — [2018-1462 А] 

 УДК 351.77:005.21](477) 

1553. Полторак С. Т. Уніфікація механізмів державного управління реформу-

ванням Збройних сил України в умовах трансформаційного суспільства : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 

держ. упр." / Полторак Степан Тимофійович ; Держ. служба України з надзвичайн. 

ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. — Харків, 2018. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 29—32 (32 назви). — 100 пр. — [2018-0861 А] УДК 351:355.1-048.35](477) 

На ступінь кандидата 

1554. Бабічев А. В. Державне управління змінами в системі вищої освіти 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бабічев Анатолій Валерійович ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2018. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-0883 А] 

 УДК 351.851:378](477) 

1555. Баранов Р. О. Формування та реалізація державної політики запобігання 

та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Баранов Руслан Олександрович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — 

[2018-1762 А] УДК 351.82:343.37 

1556. Баранов С. О. Державне регулювання детінізації національної еко-

номіки: організаційно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Баранов Сергій 

Олександрович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (28 назв). — 100 пр. — [2018-1722 А] 

 УДК 351.82:338.14:343.37](477) 

1557. Борисенко Ю. В. Формування мережевих систем в управлінні місцевим 

розвитком, орієнтованим на громаду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Борисенко Юрій 

Васильович ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). 

— 100 пр. — [2018-1364 А] УДК 352.07:004.7 

1558. Грабовський О. І. Державна політика України у сфері соціально-еко-

номічного розвитку в контексті європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття 

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

Грабовський Олександр Ігорович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2018-0371 А] УДК 351.82(477):339.92(4) 
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1559. Данилюк К. В. Організаційний механізм державного управління па-

ліативною та хоспісною допомогою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Данилюк Катерина 

Володимирівна ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів Держ. служби 

зайнятості України. — Київ, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2018-1252 А] УДК 351.77:614.21 

1560. Дармостук Д. Г. Державне регулювання розвитку зеленого туризму в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дармостук Денис Георгійович ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-1691 А] 

 УДК 351.82:338.48](477) 

1561. Дуков Д. Ф. Напрями удосконалення механізмів державного управління 

інвестиціями в регіональний розвиток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дуков Дмитро Фе-

дорович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. 

упр. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — 

[2018-1098 А] УДК 351.72:332.14 

1562. Єдинак Я. Б. Інституціоналізація районної у місті адміністрації в системі 

місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Єдинак Ярослав 

Богданович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. 

ін-т держ. упр. — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 

100 пр. — [2018-1288 А] УДК 352.07(477) 

1563. Івашина Л. П. Механізми державного регулювання розвитку сільського 

зеленого туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Івашина Людмила Петрівна ; Нац. ун-т цивіл. 

захисту України. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (29 назв). 

— 100 пр. — [2018-0836 А] УДК 351.82:338.481.32]:[338.48-6:502/504 

1564. Кондратинський О. С. Формування громадянських компетентностей 

територіальних громад з використанням програмно-цільових підходів до управління 

місцевим розвитком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Кондратинський Олександр Сергійо-

вич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т 

держ. упр. — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. 

— [2018-1294 А] УДК 352.07 

1565. Курносов О. В. Удосконалення механізмів державної податкової 

політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Курносов Олександр Володимирович ; 

Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2018-0597 А] УДК 351.713:336.22](477) 

1566. Лужецька Н. А. Механізми реалізації державної політики щодо запо-

бігання та протидії наркоманії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Лужецька Надія Анатоліївна ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — 

Одеса, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2018-1017 А]

 УДК 351.761 
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1567. Матвієнко Р. В. Фінансово-кредитний механізм державного регулю-

вання розвитку аграрного виробництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Матвієнко 

Роман Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2018. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-1660 А] 

 УДК 351.823.1:338.432.06 

1568. Миколаєць І. В. Механізми державного регулювання надання медичних 

послуг населенню в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Миколаєць Ірина Вікторівна ; 

Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 

(8 назв). — 110 пр. — [2018-1389 А] УДК 351.77:614.2](477) 

1569. Набока К. О. Механізми державного регулювання ринку земель в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 

"Механізми держ. упр." / Набока Катерина Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. — 

Запоріжжя, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 150 пр. — [2018-

1470 А] УДК 351.82:332.72](477) 

1570. Нагорна Г. О. Соціальне проектування в державному управлінні: тео-

ретичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Нагорна Ганна Олексіївна ; Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України]. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2018-0294 А] УДК 351.84 

1571. Обіход М. М. Державна молодіжна політика України в контексті євро-

пейського вибору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Обіход Михайло Михайлович ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2018-1268 А] 

 УДК 351.858-053.6(477) 

1572. Олексюк Л. В. Механізми державного регулювання електронного 

доступу до публічної інформації та відкритих даних : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Олексюк 

Лілія Віталіївна ; Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та права, [Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України]. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-0435 А] УДК 351:347.83:004.77 

1573. Пахнін М. Л. Взаємодія засобів масової комунікації з органами пуб-

лічного управління як чинник державотворення в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 

Пахнін Микола Леонідович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2018-1473 А] УДК 351.073.533:316.77](477) 

1574. Пахомова М. В. Удосконалення механізмів державного управління про-

фесійним розвитком педагогічних працівників в системі неперервної освіти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 

"Механізми держ. упр." / Пахомова Мілана Володимирівна ; Ін-т підгот. кадрів Держ. 

служби зайнятості України, [Донец. держ. ун-т упр.]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1871 А] УДК 351.851:378 

1575. Полюлях Р. А. Теоретико-історичні засади розбудови вітчизняної моделі 

державного управління електронною медициною : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 

Полюлях Руслан Анатолійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Одес. регіон. ін-т 

держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Київ, 2018. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — [2018-0461 А] УДК 351:61:004.77 
1576. Рагімов Ф. В. Функціонування механізмів державного управління 

сталим розвитком регіонів в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Рагімов 

Фаіг Вагіф огли ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т 
держ. упр., [Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр.]. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1338 А] УДК 353.1:339.9](477) 

1577. Ренькас Т. І. Міжрегіональне співробітництво західних областей Ук-

раїни: становлення і перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ренькас Тетяна 

Ігорівна ; Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України, [Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2018-1271 А] УДК 353.072.2(477.8) 

1578. Розум Г. М. Формування механізмів державного управління інновацій-
ним розвитком регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Розум Григорій Миколайо-

вич ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 

(9 назв). — 110 пр. — [2018-1339 А] УДК 353.1:330.341.1](477) 
1579. Стукалін Т. А. Еволюція теорії державного управління у сфері безпеки 

та оборони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Стукалін Тарас Анатолійович ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-1343 А] УДК 351.86(091) 
1580. Тішкова Н. Л. Реформування державного управління охороною навко-

лишнього середовища в контексті європейської інтеграції України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія 

держ. упр." / Тішкова Наталія Леонідівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. — Дніпро, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-1230 А] УДК 351.77.071(477):061.1ЄС 

1581. Хмирова А. О. Державне управління реалізацією виховного процесу у 

вищих навчальних закладах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Хмирова Анастасія 

Олегівна ; Нац. ун-т цивіл. захисту України. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-0779 А] УДК 351.851(477) 

1582. Шако В. С. Удосконалення механізмів організації державного управ-

ління екологічною політикою на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 

Шако В'ячеслав Сергійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 110 пр. — [2018-0790 А] 

 УДК 351.777:502/504 
1583. Шаталова О. М. Управління професійною адаптацією посадових осіб 

місцевого самоврядування України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Шаталова Олена Михайлівна ; 

Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 

[2018-1356 А] УДК 352.088(477) 
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1584. Шегедин Я. Ю. Механізми реалізації державної політики в галузі 

медсестринства на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шегедин Ярослава 

Юріївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. 

упр. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2018-1599 А] УДК 351.773:614.253.5]:353 

1585. Юристовська Н. Я. Механізми публічного управління у сфері за-

безпечення рівного доступу до медичних послуг сільського населення в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 

"Механізми держ. упр." / Юристовська Наталія Ярославівна ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2018-1360 А] 

 УДК 351.77:614.2](477-22) 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.01/.09 Теорія, принципи, методи і організація освіти 

На ступінь доктора 

1586. Гончар Л. В. Теоретико-методичні засади формування гуманних батьків-

сько-дитячих взаємин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Гончар Людмила Вікторівна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2018. — 42 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—38 (63 назви). — 100 пр. — [2018-1687 А] УДК 37.018.1:173.026.3 

1587. Дудка Т. Ю. Просвітницький туризм в історико-педагогічних умовах ІХ 

— 30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Дудка Тетяна Юріївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—40 (40 назв). — 

100 пр. — [2018-1574 А] УДК 37.014:338.485](477)"080/193" 

На ступінь кандидата 

1588. Дерев'янко І. В. Педагогічні ідеї християнського виховання підлітків 

Київської Русі (кінець Х — середина ХІІІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Дерев'янко Інна Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 

Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1044 А]

 УДК 37.017:27]-053.6(477)"09/12" 

1589. Житинська М. О. Соціально-педагогічна підтримка життєдіяльності 

осіб похилого віку в умовах територіального центру соціального обслуговування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. 

педагогіка" / Житинська Марія Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

— Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (22 назви). — 100 пр. — 

[2018-1457 А] УДК 37.013.42-053.9:364-3 

1590. Кушнірчук О. Р. Соціально-педагогічна профілактика проституції 

неповнолітніх у школах-інтернатах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Кушнірчук Оксана Романівна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 

2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (24 назви). — 100 пр. — [2018-

1137 А] УДК 37.018.3.013.42:316.624 
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1591. Сапіга С. В. Розвиток особистісного потенціалу підлітків у скаутських 

громадських об'єднаннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Сапіга Світлана Володимирівна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 104 пр. — [2018-1436 А] УДК 37.013.42:159.922.82]:316.354 

1592. Черних О. О. Соціально-педагогічний супровід формування безпечної 

поведінки дітей в Інтернеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Черних Олена Олександрівна ; Держ. ВНЗ 

"Донбас. держ. пед. ун-т", [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка" 

(м. Старобільськ)]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — [2018-0878 А] УДК 37.013.42:004.77 

37.09 Організація навчання та виховання 

На ступінь доктора 

1593. Плиска Ю. С. Тенденції розвитку особистісної педагогічної культури 

вчителя в Україні і Польщі: порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Плиска Юрій Святославович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т 

"Остроз. акад."]. — Житомир, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—35 (44 назви). — 

100 пр. — [2018-1666 А] УДК 37.091.12:005.336.5](477+438) 

На ступінь кандидата 

1594. Горбачова І. І. Формування професійної мобільності вчителів на засадах 

акмеологічного підходу в системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних 

закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Горбачова Інесса Ігорівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-1647 А] УДК 37.091.12:005.966.3]:165 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь доктора 

1595. Мартинець Л. А. Теорія і практика управління освітнім середовищем 

професійного розвитку вчителів у загальноосвітньому навчальному закладі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і 

методика упр. освітою" / Мартинець Лілія Асхатівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького, [Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса]. — Черкаси, 2018. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (47 назв). — 120 пр. — [2018-1106 А] 

 УДК 373.091.12 

1596. Назаренко Л. М. Теорія та практика управління інноваційним розвитком 

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

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Назаренко 

Людмила Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Укр. інж.-пед. 

акад.]. — Черкаси, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (43 назви). — 

120 пр. — [2018-1141 А] УДК 373.07 

На ступінь кандидата 

1597. Веретенко І. М. Розвиток соціально-педагогічної роботи в загально-

освітніх навчальних закладах України (кінець ХХ — початок ХХІ століття) : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. 

педагогіка" / Веретенко Ірина Михайлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Укр. 

інж.-пед. акад.]. — Київ, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

104 пр. — [2018-1484 А] УДК 373.013.42(477)"199/201" 

373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь доктора 

1598. Пантюк Т. І. Суспільно-педагогічні детермінанти підготовки дітей до 

школи в Україні: теорія і практика (1945—2017 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Пантюк Тетяна Ігорівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Дрогобиц. держ. 

пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Житомир, 2018. — 44 с. — Бібліогр.: с. 33—41 

(90 назв). — 100 пр. — [2018-0936 А] УДК 373.29(477)"1945/2017" 

На ступінь кандидата 

1599. Перепелюк І. Р. Організаційно-педагогічні умови партнерства дошкіль-

ного навчального закладу і сім'ї в Республіці Польща : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-

гогіки" / Перепелюк Інна Романівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Івано-Франківськ, 2018. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1546 А] 

 УДК 373.2.064.1(438) 

1600. Шульга Л. М. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на 

заняттях з малювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Шульга Людмила Миколаївна ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т проблем виховання, [Комун. закл. "Запоріз. обл. ін-т післядиплом. 

пед. освіти" Запоріз. облради]. — Київ, 2018. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(28 назв). — 100 пр. — [2018-1840 А] УДК 373.2.015.31:74 

373.3 Початкова школа 

На ступінь доктора 

1601. Сіранчук Н. М. Формування лексичної компетентності в учнів почат-

кових класів на уроках української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сіранчук Наталія 

Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — 

Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (41 назва). — 104 пр. — [2018-

0747 А] УДК 373.3.016:811.161.2 

На ступінь кандидата 

1602. Берладин О. Б. Тенденції розвитку початкових шкіл сільської місцевості 

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 пе-

дагогіки" / Берладин Ольга Богданівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — 

Луцьк, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2018-1123 А] УДК 373.3(477-22)"195/201" 

1603. Блудова Ю. О. Формування художньо-естетичного смаку дітей молод-

шого шкільного віку засобами регіональної культурно-історичної спадщини : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і 
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методика виховання" / Блудова Юлія Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля, [Комун. закл. "Харків. гуманітар.-пед. акад." Харків. облради]. 

— Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2018-

1124 А] УДК 373.3.015.31:7.011:930.85(477) 

1604. Мірошниченко О. М. Виховання здоров'язбережувальної поведінки 

молодших школярів засобами українських народних традицій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Мірошниченко Ольга Миколаївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка", [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Старобільськ 

(Луган. обл.), 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2018-0600 А]

 УДК 373.3.015.31:613:392(=161.2) 

1605. Рожко І. В. Розвиток музичної пам'яті молодших школярів у процесі 

загальної музичної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Рожко Ірина Валеріївна ; Сум. держ. 

пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—

18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-1227 А] УДК 373.3.016:78]:373.3.015.31 

1606. Чижик Т. Г. Організаційно-педагогічні засади фізичної підготовки 

молодших школярів (1947—1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Чижик Тетяна 

Григорівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Комун. ВНЗ 

"Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради]. — Тернопіль, 2018. — 17 с. — 

Бібліогр.: с. 13—15 (24 назви). — 100 пр. — [2018-1156 А] 

 УДК 373.3.016:796.011](477)"1947/1991" 

373.5 Середні школи 

На ступінь доктора 

1607. Вішнікіна Л. П. Методична система формування предметної компетент-

ності з географії в учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Вішнікіна Любов 

Петрівна ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. — Київ, 2018. — 32 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (54 назви). — 100 пр. — [2018-0569 А] 

 УДК 373.5.016:91 

1608. Голодюк Л. С. Теоретико-методичні основи комплексної організації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи в навчанні математики : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Голодюк Лариса Степанівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького. — Черкаси, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (49 назв). 

— 150 пр. — [2018-0968 А] УДК 373.5.016:51 

1609. Одайник С. Ф. Теоретичні і методичні засади управління якістю загаль-

ної середньої освіти в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Одайник Світлана Фе-

дорівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Укр. інж.-пед. акад.]. — 

Черкаси, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (57 назв). — 120 пр. — 

[2018-1143 А] УДК 373.5.014.6 

На ступінь кандидата 

1610. Андрійчук О. І. Тестове оцінювання навчальних досягнень старшо-

класників з історії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
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13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Андрійчук Ольга Іванівна ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т педагогіки. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—

18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-0361 А] УДК 373.5.091.26:94 

1611. Басюк Л. Б. Зміст підручників з української літератури для учнів основ-

ної школи: гендерний аспект (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Басюк Леся Богданівна ; Полтав. нац. пед. ун-т 

ім. В. Г. Короленка, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Полтава, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2018-0721 А] 

 УДК 373.5.091.64:821.161.2.09]:305]"195/201" 

1612. Бублей Т. А. Методика диференційованого навчання фізичних вправ 

учнів основної школи з відхиленнями у стані здоров'я : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Бублей Тетяна Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2018-0366 А] 

 УДК 373.5.042:796]-056.26 

1613. Гуріна В. О. Розвиток мистецької освіти в жіночих навчальних закладах 

України (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія пе-

дагогіки" / Гуріна Вікторія Олегівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 

Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-0681 А]

 УДК 373.5.016-055.2:7](477)"185/190" 

1614. Дикий О. Ю. Методика навчання військово-прикладного семиборства 

старшокласників у позаурочній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Дикий Олег 

Юрійович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2018. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1095 А] 

 УДК 373.5.016:796.093.6-029:355]:373.5.091.322 

1615. Котлярчук Г. Й. Виховання в учнів основної і старшої школи дбай-

ливого ставлення до природи в процесі вивчення української літератури : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Котлярчук Галина Йосипівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

проблем виховання. — Київ, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2018-0524 А] УДК 373.5.016:821.161.2.09]:502/504 

1616. Крупіна Л. В. Допрофесійна педагогічна підготовка старшокласників у 

загальноосвітніх навчальних закладах (1978—2015 рр.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Крупіна Леся Валентинівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 

2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-0733 А]

 УДК 373.5.035:331.548](477)"1978/2015" 

1617. Марущак М. О. Методика оцінювання навчальних досягнень учнів 

основної школи в процесі занять футболом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Марущак Мар'ян 

Осипович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 18 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2018-0390 А] УДК 373.5.091.26:796.332 

1618. Мелешко Л. В. Формування мовленнєвої компетентності учнів 5—6 

класів в ігровій діяльності на уроках української мови : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Мелешко Лілія Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Житомир. держ. 

ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(10 назв). — 104 пр. — [2018-0598 А] УДК 373.5.016:811.161.2 

1619. Полінок О. В. Формування граматичної компетентності учнів 10 класу з 

використанням методу проектів у процесі навчання української мови : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Полінок Олена Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 

2018. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 104 пр. — [2018-0458 А]

 УДК 373.5.016:811.161.2 

1620. Розтока А. В. Технологія навчання фізичній культурі учнів 5—6 класів в 

умовах навчально-виховної діяльності основної школи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Розтока Андрій Вячеславович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-1115 А]

 УДК 373.5.016:796 

1621. Сологуб О. В. Методика навчання плавання підлітків зі зниженими 

функціональними можливостями в умовах позаурочної роботи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Сологуб Олександр Валентинович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки. — Луцьк, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2018-1438 А] УДК 373.5.016:797.2]:373.5.091.322-056.26 

1622. Сцісловський С. В. Програмування розвивальних занять з фізичної 

культури для учнів старшої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сцісловський Станіслав 

Вадимович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т 

ім. Івана Огієнка]. — Луцьк, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 

120 пр. — [2018-1061 А] УДК 373.5.016:796 

1623. Терещенко С. В. Розвиток креативності підлітків на інтегрованих уроках 

музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Терещенко Світлана Веніамінівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — 

Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — 

[2018-1345 А] УДК 373.5.016:78 

1624. Федецький А. А. Методика навчання учнів футболу із застосуванням 

інформаційних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Федецький Артем Андрійович ; 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2018-1553 А] 

 УДК 373.5.016:796.332]:004.94 

1625. Харченко О. В. Розвиток професійної компетентності вчителів біології 

шкіл сільської місцевості в умовах районних методичних об'єднань : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Харченко Олена Вікторівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2018. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-0774 А] 

 УДК 373.5.091.12.011.3-051:57](1-22):005.336.2 
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374 Позашкільна освіта й підготовка. Подальша  

освіта. Самоосвіта 

На ступінь доктора 

1626. Литовченко І. М. Теорія і практика корпоративної освіти у Сполучених 

Штатах Америки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Литовченко Ірина Миколаївна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ, 2018. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 33—37 (54 назви). — 100 пр. — [2018-1265 А] УДК 374.7(73) 

На ступінь кандидата 

1627. Пастушок О. І. Розвиток системи освіти дорослих у Польщі (друга 

половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Пастушок 

Ольга Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — 

Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-1750 А]

 УДК 374.7(438)"195/201" 

376 Освіта, навчання, підготовка особливих груп  

осіб. Спеціальні школи 

На ступінь кандидата 

1628. Брушневська І. М. Формування комунікативного компонента мов-

леннєвої діяльності дітей п'ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. 

педагогіка" / Брушневська Ірина Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

спец. педагогіки, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2018. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (32 назви). — 100 пр. — [2018-1684 А] 

 УДК 376-056.264-053.4 

1629. Лянна О. В. Відновлення мовленнєвого спілкування при афазії у осіб 

післяінсультного стану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Лянна Ольга Володимирівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Київ, 2018. — 

17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2018-1777 А] 

 УДК 376-056.264:616.831-005.1-06 

1630. Хайдарова О. С. Формування уявлень про навколишній світ у молодших 

школярів з інтелектуальними порушеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Хайдарова Оксана Сергіївна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. — Київ, 2018. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2018-1794 А] 

 УДК 376-056.36:[373.3.016:5 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне 

навчання 

На ступінь доктора 

1631. Шаргун Т. О. Розвиток теоретичних та методичних засад підготовки 

майбутніх фахівців залізничного транспорту в Україні (ХІХ — початок ХХ сто-

ліття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Шаргун Тетяна Олексіївна ; Хмельниц. гуманітар.-
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пед. акад., [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Хмельницький, 2018. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (55 назв). — 100 пр. — [2018-1512 А] 
 УДК 377.36:656.2](477)"18/19" 

На ступінь кандидата 

1632. Креденець Н. Я. Теорія і практика соціального партнерства у про-
фесійній підготовці фахівців сфери послуг в Австрії та Німеччині : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Креденець Надія Ярославівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти 
і освіти дорослих. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. 
— [2018-0595 А] УДК 377.3:338.46](436+430) 

1633. Лісовська О. М. Формування конкурентоспроможності майбутніх квалі-
фікованих робітників у закладах професійної освіти сфери послуг : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Лісовська Ольга Михайлівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 
ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-0699 А] УДК 377.3:336.46 

1634. Мельник О. Ф. Формування професійної компетентності майбутніх 
техніків-технологів виробництва харчової продукції в процесі вивчення природ-
ничих дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мельник Оксана Федорівна ; Житомир. 
держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-0553 А] УДК 377.3:664 

1635. Павлиш Т. Г. Розвиток професійної мобільності викладачів інформатики 
у системі науково-методичної роботи коледжів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Павлиш 
Тетяна Григорівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2018-1187 А] 

 УДК 377.091.12.011.3-051:004]:005.336.5 
1636. Росквас І. А. Педагогічні умови розвитку творчої індивідуальності май-

бутніх слюсарів-електриків у ліцеях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Росквас Ігор 
Анатолійович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1273 А] УДК 377.36:621.3 

1637. Чорнобрива Н. В. Підготовка майбутніх фельдшерів до професійної 
діяльності у процесі виробничої практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Чорнобрива 
Наталя Василівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Хмельниц. нац. ун-т]. — 
Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. 
— [2018-1511 А] УДК 377.36.091.33-027.22:61 

1638. Юхно Н. В. Технологія мобільного навчання студентів медичних ко-
леджів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Юхно Наталія 
Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2018. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1639 А] 

 УДК 377.36.018.4:61 

378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

1639. Безкоровайна Л. В. Теоретичні і методичні засади професійної 
підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Безкоровайна Лариса Вікторівна ; Запоріз. нац. ун-т. — 
Запоріжжя, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (54 назви). — 100 пр. — 
[2018-0661 А] УДК 378.147:338.48 

1640. Білик О. М. Теорія та методика соціалізації іноземних студентів в 
освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Білик 
Олена Миколаївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Харків. 
держ. акад. культури, М-во культури України]. — Старобільськ (Луган. обл.), 2018. 
— 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41 (55 назв). — 100 пр. — [2018-0665 А] 

 УДК 378.013.42:316.614-057.875-054.6 
1641. Гриджук О. Є. Теоретико-методичні засади формування мовнокомуні-

кативної компетентності майбутніх фахівців лісотехнічних спеціальностей : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Гриджук Оксана Євгенівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2018. — 
44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (68 назв). — 100 пр. — [2018-1609 А] 

 УДК 378.147:[811.161.2'276.6:630 
1642. Гуменюк С. В. Теоретичні і методичні основи формування педаго-

гічного мислення майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Гуменюк Сергій Васильович ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Тернопіл. нац. пед. 
ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Хмельницький, 2018. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—33 (44 назви). — 100 пр. — [2018-0808 А] 

 УДК 378.147:[373.011.3-051:796 
1643. Довгань Н. Ю. Теоретичні і методичні основи виховання фізичної 

культури студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної спортивно-
масової роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.07 "Теорія і методика виховання" ; 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Довгань Надія Юріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — 
Київ, 2018. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (58 назв). — 110 пр. — [2018-
1254 А] УДК 378.091.33:796.011 

1644. Каричковський В. Д. Теорія і практика професійної підготовки май-
бутніх менеджерів в університетах аграрного профілю: порівняльний аналіз : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Каричковський Василь Дмитрович ; Нац. пед. ун-т  
ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 
(48 назв). — 100 пр. — [2018-1734 А] УДК 378.6.147:005 

1645. Клос Л. Є. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціаль-
них працівників в університетах США до здоров'єзбережувальної діяльності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Клос Лілія Євгенівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 
пед. освіти і освіти дорослих, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Київ, 2018. — 42 с. 
— Бібліогр.: с. 32—39 (86 назв). — 100 пр. — [2018-0692 А] 

 УДК 378.147:364-43:613](73) 
1646. Корносенко О. К. Система професійної підготовки майбутніх фітнес-

тренерів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Корносенко Оксана 
Костянтинівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2018. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (47 назв). — 100 пр. — [2018-1492 А] 

 УДК 378.147:796.412 
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1647. Короткова Ю. М. Теорія і практика підготовки філологів в універ-

ситетах Греції другої половини ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Короткова Юлія Михайлівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди. — Харків, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 (56 назв). — 100 пр. — [2018-

1011 А] УДК 378.147:80](495)"195/201" 

1648. Кравець Р. А. Теоретичні і методичні основи полікультурної освіти 

майбутніх фахівців аграрної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кравець Руслан Андрійо-

вич ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Хмельницький, 

2018. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34 (59 назв). — 100 пр. — [2018-0527 А] 

 УДК 378.147:63]:316.7 

1649. Кривильова О. А. Проектування психолого-педагогічної підготовки 

майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Кривильова Олена Анатоліївна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Бердян. 

держ. пед. ун-т]. — Хмельницький, 2018. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 

(45 назв). — 100 пр. — [2018-1495 А] УДК 378.011.3-051:377 

1650. Круглик В. С. Система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Круглик Владислав Сергійович ; Запоріз. нац. ун-т, [Мелітопол. держ. пед. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького]. — Запоріжжя, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—37 (62 назви). — 100 пр. — [2018-0329 А] УДК 378.147:004.41 

1651. Кух А. М. Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбут-

ніх учителів фізики в умовах освітньо-інформаційного середовища : 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" / Кух Аркадій Миколайович ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—39 (89 назв). — 100 пр. — [2018-0922 А] УДК 378.011.3-051:53 

1652. Лаппо В. В. Теоретико-методичні засади формування духовних цін-

ностей студентської молоді в навчально-виховному процесі вищого навчального 

закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 

"Теорія і методика виховання" / Лаппо Віолетта Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2018. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 28—36 (93 назви). — 100 пр. — [2018-0532 А] УДК 378.015.31:17.022.1 

1653. Масич В. В. Теоретичні і методичні засади формування продуктивно-

творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної під-

готовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Масич Віталій Васильович ; Укр. інж.-пед. акад. — 

Харків, 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (44 назви). — 100 пр. — [2018-

1586 А] УДК 378.147:[377.36.011.3-051:62 

1654. Овсієнко Л. М. Методика навчання лінгвістики тексту майбутніх 

учителів української мови і літератури на засадах компетентнісного підходу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Овсієнко Людмила Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка. — Київ, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (47 назв). — 

104 пр. — [2018-1831 А] УДК 378.016:81'42]:[373.5.011.3-051:811.161.2 
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1655. Опачко М. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх 

учителів фізики з дидактичного менеджменту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Опачко 

Магдалина Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 44 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—41 (94 назви). — 100 пр. — [2018-1428 А] 
 УДК 378.147:[373.5.011.3-051:53 

1656. Осова О. О. Теоретико-методичні засади реалізації інноваційних техно-

логій навчання іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / 
Осова Ольга Олексіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2018. 

— 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (82 назви). — 100 пр. — [2018-1025 А] 

 УДК 378.016:81'243 

1657. Рудевіч Н. В. Система професійної підготовки майбутніх інженерів з 

автоматизації енергосистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Рудевіч Наталія Валентинівна ; 

Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2018. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 

(39 назв). — 100 пр. — [2018-1669 А] УДК 378.147:[681.5:620.9 

1658. Сущенко Р. В. Педагогічні засади формування управлінської культури у 
майбутніх інженерів залізничного транспорту в процесі професійної підготовки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Сущенко Роман Віталійович ; Хмельниц. гуманітар.-пед. 

акад., [Класич. приват ун-т]. — Хмельницький, 2018. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 29—35 (62 назви). — 100 пр. — [2018-1504 А] УДК 378.147:629.4:005.73 

1659. Ткач Ю. М. Теоретичні і методичні засади фундаменталізації про-

фесійної підготовки майбутніх економістів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ткач Юлія 

Миколаївна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Чернігів. нац. технол. ун-т]. — Хмельницький, 
2018. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (53 назви). — 100 пр. — [2018-0757 А]

 УДК 378.147:33 

1660. Чернящук Н. Л. Теорія і практика управління якістю підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і 

методика упр. освітою" / Чернящук Наталія Леонідівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Бог-

дана Хмельницького, [ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти", Нац. акад. пед. наук 

України]. — Черкаси, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (49 назв). — 

120 пр. — [2018-1197 А] УДК 378.011.3-051.014.6:62 
1661. Шквир О. Л. Теоретичні і методичні засади ступеневої підготовки май-

бутніх учителів початкової школи до проведення педагогічних досліджень : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Шквир Оксана Леонідівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 
Житомир, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (43 назви). — 100 пр. — 

[2018-1679 А] УДК 378.147:373.3.011.3-051]:001.89 

1662. Яшник С. В. Теоретичні і методичні основи формування управлінської 

культури майбутніх фахівців лісогосподарської галузі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Яшник Світлана Валеріївна ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка, [Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Чернігів, 2018. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (61 назва). — 100 пр. — [2018-0720 А] 

 УДК 378.147:630:005.32 
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На ступінь кандидата 

1663. Алієв Х. М. Підготовка студентів педагогічних університетів до 

професійної діяльності засобами дистанційних освітніх технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Алієв Хан Магамед огли ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 

Харків, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-

0563 А] УДК 378.018.43:004 

1664. Армейський О. С. Розвиток правової компетентності вчителів технології 

у післядипломній педагогічній освіті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Армейський Олег 

Станіславович ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-1641 А] 

 УДК 378.046-021.68:34]:[37.011.3-051:62 

1665. Бабіч О. В. Формування комунікативно-дискурсивної культури майбут-

ніх офіцерів Державної прикордонної служби України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Бабіч Ольга Василівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. 

прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2018. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 120 пр. — [2018-0653 А] 

 УДК 378.147:356.13.082 

1666. Байдюк Н. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до гармонізації 

гендерних взаємин у молодіжному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Байдюк Наталія 

Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького]. — Київ, 2018. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—23 (44 назви). — 

150 пр. — [2018-0657 А] УДК 378.147:[37.011.3-051:37.013.42 

1667. Батьо М. З. Підготовка майбутнього вихователя до організації худож-

ньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Батьо 

Марія Зіновіївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — 

Старобільськ (Луган. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 

— 100 пр. — [2018-0660 А] УДК 378.147:373.2.011.3-051 

1668. Безвін Ю. Г. Формування соціокультурної компетентності у майбутніх 

викладачів англійської мови засобами проектної діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Безвін Юлія Геннадіївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2018. — 

22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2018-1723 А] 

 УДК 378.011.3-051:811.111 

1669. Бишевець Н. Г. Здоров'язбережувальна технологія навчання майбутніх 

учителів фізичної культури в умовах інформатизації освіти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Бишевець Наталія Григорівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 

— Луцьк, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — 

[2018-1443 А] УДК 378.011.3-051:796 

1670. Бі Цзінчен. Методика формування готовності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва до саморозвитку в процесі вокально-хорового навчання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
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методика навчання" / Бі Цзінчен ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2018-0887 А]

 УДК 378.147:[37.011.3-051:78 

1671. Бобилєв Д. Є. Методика навчання функціонального аналізу майбутніх 

учителів математики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бобилєв Дмитро Євгенович ; Черкас. 

нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Держ. ВНЗ "Криворіз. держ. пед. ун-т"]. — 

Черкаси, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2018-1003 А] УДК 378.147:[373.5.011.3-051:51 

1672. Брославська Г. М. Формування інструментальних компетентностей 

майбутніх учителів математики і фізики у процесі професійної підготовки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Брославська Галина Михайлівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., 

[Комун. закл. "Харків. гуманітар.-пед. акад." Харків. облради]. — Хмельницький, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2018-

1446 А] УДК 378.011.3-051:51/53 

1673. Брусенко А. С. Формування культури самопрезентації майбутніх со-

ціальних педагогів засобами соціального театру у позааудиторній роботі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / 

Брусенко Аліна Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". — Слов'янськ 

(Донец. обл.), 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2018-0893 А] УДК 378.147:37.013.42]:[378.091.33-027.28:792.091 

1674. Бурмакіна Н. С. Формування професійно-педагогічної компетентності 

магістрантів аграрних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бурмакіна Наталія 

Сергіївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-0895 А] УДК 378.147:63 

1675. Ван Сяочень. Методика формування гуманістичної художньо-світогляд-

ної позиції майбутніх учителів музики у процесі музичного навчання : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Ван Сяочень ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Київ, 2018. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2018-0404 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

1676. Василиків І. Б. Підготовка майбутніх фахівців з маркетингу до вико-

ристання інформаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Василиків Іван Богданович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Дро-

гобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (28 назв). — 100 пр. — [2018-1366 А] 

 УДК 378.147:339.138:004 

1677. Веретільник В. В. Розвиток військово-спеціальної компетентності офі-

церів-прикордонників у процесі фахової підготовки в магістратурі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Веретільник Віталій Вікторович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Нац. акад. держ. 

прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, Держ. прикордон. служба 

України]. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). 

— 120 пр. — [2018-1172 А] УДК 378.147:355.233:351.746.1 
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1678. Вовк Б. І. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх ви-

кладачів практичного навчання професійно-технічних навчальних закладів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Вовк Богдан Іванович ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра 

Довженка. — Глухів (Сум. обл.), 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(21 назва). — 100 пр. — [2018-1323 А] УДК 378.147:377.3.011.3-051 

1679. Волошин В. Д. Формування умінь застосування спеціальних засобів і 

зброї майбутніми офіцерами-прикордонниками у процесі фахової підготовки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Волошин Володимир Дмитрович ; Держ. прикордон. служба 

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

— Хмельницький, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 120 пр. — 

[2018-1205 А] УДК 378.147:351.746.1 

1680. Воронецький В. Б. Розвиток рухової активності студенток вищих 

навчальних закладів у процесі позааудиторних занять пауерліфтингом : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Воронецький Вадим Борисович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Луцьк, 2018. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 120 пр. — [2018-1090 А] 

 УДК 378.016:796.88]:378.091.322 

1681. Гайдай І. О. Підготовка вчителя-філолога подвійного профілю у вищих 

педагогічних навчальних закладах України (1956 р. — початок ХХІ ст.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 

історія педагогіки" / Гайдай Ірина Олегівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. 

— Житомир, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2018-0483 А] 

 УДК 378.147:[37.011.3-051:81'246.2 

1682. Гончаренко Т. Є. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів у технічному університеті : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Гончаренко Тетяна Євгенівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Нац. техн. 

ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(28 назв). — 100 пр. — [2018-1527 А] УДК 378.147:004.41-051 

1683. Горбань С. І. Формування професійної компетентності майбутніх ху-

дожників сакрального живопису з використанням інноваційних технологій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Горбань Сергій Іванович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла 

Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 120 пр. — [2018-0576 А] УДК 378.147:75.04:001.895 

1684. Горбатько К. М. Формування професійно-психологічної компетентності 

майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Горбатько Катерина Миколаївна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. 

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

ницький, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2018-

1608 А] УДК 378.013.77:355.233:351.746.1 

1685. Горбенко О. В. Виховання ціннісних орієнтацій у студентської молоді 

засобами східних єдиноборств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Горбенко Олена Володи-
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мирівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Харків. держ. акад. 

фіз. культури]. — Старобільськ (Луган. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-0577 А] УДК 378.015.31:17.022.1:796.85 

1686. Гу Цзін. Методика формування вокального слуху майбутнього вчителя 

музики України та Китаю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гу Цзін ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. 

— [2018-0902 А] УДК 378.147:[37.011.3-051:78]](477+510) 

1687. Демченко В. В. Формування готовності до професійного самовдоско-

налення майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Демченко 

Віталій Васильович ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — 

Кропивницький, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2018-0725 А] УДК 378.147:[373.011.3-051:796 

1688. Дендеренко О. О. Формування професійної компетентності майбутніх 

суднових механіків у процесі інтеграції природничих і загальнотехнічних дис-

циплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Дендеренко Олександр Олександрович ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Херсон. держ. ун-т]. — Київ, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—19 (28 назв). — 100 пр. — [2018-1692 А] УДК 378.147:656.6.071.1 

1689. Дзигаленко Л. М. Розвиток фахової компетентності вчителів технологій 

у системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Дзигаленко Людмила 

Миколаївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — [2018-1094 А] 

 УДК 378.046-021.68:[37.011.3-051:62 

1690. Донченко В. М. Організаційно-педагогічні засади міжнародної діяль-

ності державних університетів США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Донченко Вікторія 

Миколаївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-1768 А] УДК 378.4.014.24(73) 

1691. Дубовик Ю. М. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 

формування морально-вольових якостей учнів основної школи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Дубовик Юлія Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 

Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-

1530 А] УДК 378.147:[373.5.011.3-051:796 

1692. Євтушенко Є. Г. Розвиток фізичного виховання та спорту у вищих 

педагогічних навчальних закладах України (1944—1991 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Євтушенко Євген Григорович ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Мака-

ренка. — Суми, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-

1208 А] УДК 378.016:796](477)"1944/1991" 

1693. Загребельна О. О. Формування професійної компетентності майбутніх 

менеджерів освіти у процесі магістерської підготовки у вищому педагогічному 

навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Загребельна Олена Олек-

сандрівна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Держ. ВНЗ 
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"Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2018-1329 А] УДК 378.147:37.07 

1694. Захарченко Ю. В. Формування дослідницької компетентності майбутніх 

фахівців з маркетингу у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Захарченко Юлія Василівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (31 назва). — 100 пр. — [2018-0832 А] 

 УДК 378.147:339.138 

1695. Коваленко Л. В. Розвиток професійної компетентності вчителів україн-

ської мови та літератури в системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Коваленко Лариса Василівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. 

держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 120 пр. — [2018-1214 А]

 УДК 378.018.46:[373.5.011.3-051:8 

1696. Коваль М. С. Ціннісна детермінація особистісної самореалізації обдаро-

ваної студентської молоді у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Коваль Микита Сергійович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського. — Вінниця, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 120 пр. — [2018-1534 А] УДК 378.091.212.3:[378.6:37 

1697. Кожокар М. В. Організаційно-педагогічні засади виховання молоді в 

студентських товариствах Буковини (1875—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Кожокар Марина Василівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Хмельницький, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2018-0513 А] 

 УДК 378.091.8:061.2](477.85)"1875/1939" 

1698. Козацька І. В. Підготовка майбутніх учителів математики в системі 

педагогічної освіти України (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Козацька Ірина Вікторівна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка [та ін.]. 

— Глухів (Сум. обл.), 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (28 назв). — 100 пр. 

— [2018-1418 А] УДК 378.147:[373.5.011.3-051:51]](477)"1950/2000" 

1699. Колеснікова І. В. Розвиток медіакультури вчителів у закладах після-

дипломної педагогічної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Колеснікова Ірина Ва-

силівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2018-0517 А] 

 УДК 378.046-021.68:37.011.3-051 

1700. Коновалова К. І. Формування професійної культури майбутніх вихо-

вателів закладів дошкільної освіти у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Коновалова Катерина Ігорівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського", [Держ. ВНЗ "Криворіз. держ. пед. ун-т"]. — Одеса, 2018. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2018-0693 А] УДК 378.011.3-051:373.2 
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1701. Костиря І. В. Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у 

вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Костиря Ірина 

Валентинівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т"]. — Вінниця, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(23 назви). — 120 пр. — [2018-1049 А] УДК 378.015.31:316.46 

1702. Кравчишина О. О. Формування готовності майбутніх вихователів до 

використання засобів медіаосвіти у навчально-виховному процесі дошкільних на-

вчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кравчишина Олена Олександрівна ; 

Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 

2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2018-0594 А]

 УДК 378.011.3-051:373.2:07 

1703. Кривохижа І. В. Організаційно-педагогічні засади підготовки майбутніх 

фахівців музичного мистецтва у сучасній Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Кривохижа Ірина Валентинівна ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка. — Кропивницький, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2018-0839 А] УДК 378.147:78](438) 

1704. Кудренко Д. О. Дидактичні умови формування художньо-графічних 

компетентностей студентів мистецьких спеціальностей : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Кудренко Дар'я 

Олександрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Держ. ВНЗ 

"Криворіз. держ. пед. ун-т"]. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1179 А] УДК 378.02:741 

1705. Левчук Н. П. Розвиток економічної компетентності офіцерів-ма-

гістрантів Державної прикордонної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Левчук 

Наталія Петрівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. держ. прикордон. 

служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 120 пр. — [2018-1618 А] 

 УДК 378:355.233:351.746.1](477) 

1706. Линовицька А. О. Розвиток художньо-естетичного смаку майбутніх 

фахівців образотворчого мистецтва в процесі вивчення професійно-орієнтованих 

дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Линовицька Анастасія Олександрівна ; Хмельниц. 

нац. ун-т, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Хмельницький, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2018-0537 А] 

 УДК 378.147:73/76 

1707. Литвинов А. С. Формування готовності майбутніх викладачів вищих 

навчальних закладів до впровадження освітніх інновацій у практику вищої школи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Литвинов Андрій Сергійович ; Глухів. нац. пед. ун-т 

ім. Олександра Довженка. — Глухів (Сум. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1424 А] 

 УДК 378.147:378.011.3-051 

1708. Лі Цзяці. Методика формування художньо-проектних умінь майбутніх 

учителів музики в процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Лі Цзяці ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. 

ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Київ, 2018. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-0924 А] УДК 378.011.3-051:78 

1709. Літвінчук А. Т. Формування професійно-комунікативної компетентності 

майбутніх інженерів-технологів у процесі гуманітарної підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Літвінчук Альона Теофанівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природоко-

ристування. — Рівне, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 

100 пр. — [2018-0286 А] УДК 378.147:62 

1710. Літовка-Деменіна С. Г. Формування готовності майбутніх фахівців 

сфери туризму до екскурсійної діяльності в процесі професійної підготовки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Літовка-Деменіна Світлана Григорівна ; ДВНЗ "Прикарпат. 

нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Київ. ун-т туризму, економіки і права]. — Івано-

Франківськ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2018-1862 А] УДК 378.147:338.48 

1711. Любива В. В. Формування готовності майбутніх фахівців дошкільної 

освіти до творчої самореалізації у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Любива Віталіна Вячеславівна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. — 

Глухів (Сум. обл.), 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 

100 пр. — [2018-1425 А] УДК 378.147:373.2.011.3-051 

1712. Марко М. М. Формування готовності майбутніх учителів початкових 

класів до застосування навчально-ігрових технологій у професійній діяльності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Марко Марина Михайлівна ; Мукачів. держ. ун-т, 

[Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Мукачево (Закарпат. обл.), 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-0979 А] 

 УДК 378.147:373.3.011.3-051 

1713. Мартиненко О. Є. Методика формування англомовної компетентності 

майбутніх перекладачів в аудіюванні в умовах заочної форми навчання : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Мартиненко Олена Євгенівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2018. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2018-1747 А] 

 УДК 378.018.43:811.111'25 

1714. Махновський С. С. Формування лідерської позиції студентів в освіт-

ньому середовищі класичного університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Махновський 

Сергій Сергійович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Старобільськ (Луган. обл.), 2018. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-0549 А] УДК 378.035:316.46 

1715. Мілько Н. Є. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до орга-

нізації міжкультурного діалогу в навчальному процесі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Мілько Наталя Євгенівна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. 

— Мелітополь (Запоріз. обл.), 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 130 пр. — 

[2018-1301 А] УДК 378.011.3-051:81'243 
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1716. Мірошніченко А. А. Методика формування фахових командирських 

компетентностей майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення загально-

військових дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мірошніченко Анатолій Анатолійо-

вич ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. держ. прикордон. служби 

України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2018-1221 А] УДК 378.147:351.746.1 

1717. Моцар М. М. Формування полікультурної компетентності майбутніх 

перекладачів з використанням технологій дистанційного навчання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Моцар Марія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ПрАТ 

"ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом"]. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-0932 А] УДК 378.018.43:81'25 

1718. Палецька-Юкало А. В. Методика формування німецькомовної лексич-

ної компетентності майбутніх учителів на основі автентичних художніх творів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Палецька-Юкало Антоніна Володимирівна ; Тернопіл. нац. 

пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2018. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1026 А] 

 УДК 378.147:[373.011.3-051:811.112.2 

1719. Пантєлєєв К. В. Формування культури здоров'язбереження майбутніх 

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

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Пантєлєєв Кирило В'ячеславович ; 

Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. держ. прикордон. служби України 

ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—

18 (18 назв). — 120 пр. — [2018-1224 А] УДК 378.147:351.746.1]:613 

1720. Панченко О. І. Формування професійного мислення майбутніх ін-

женерів-механіків у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Панченко 

Оксана Іванівна ; Укр. інж.-пед. акад., [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — 

Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2018-

1626 А] УДК 378.147:62 

1721. Перинський Ю. Є. Формування професійної готовності майбутніх 

учителів технологій до застосування інноваційних методів навчання в загально-

освітній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Перинський Юрій Євгенович ; Нац. ун-т 

"Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2018. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2018-0450 А] УДК 378.011.3-051:62 

1722. Постова С. А. Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку 

творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Постова Світлана Анатоліївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 

Житомир, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — 

[2018-0942 А] УДК 378.011.3-051:004 

1723. Предиткевич О. С. Формування готовності командирів військових 

підрозділів Збройних сил України до педагогічної фасилітації у системі після-

дипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Предиткевич Олег Станіславович ; 
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Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Хмельниц. нац. ун-т]. — Хмельницький, 2018. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2018-1476 А] 

 УДК 378.046-021.68:355.233:005.34](477) 

1724. Проценко А. А. Формування професійної компетентності майбутніх 

учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Проценко Андрій Анатолійович ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Во-

лодимира Винниченка, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — 

Кропивницький, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2018-1705 А] УДК 378.091.33-027.22:[37.011.3-051:796 

1725. Самборська О. В. Підготовка майбутніх магістрів технологічної освіти 

до моніторингу навчальних досягнень студентів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Самборська Олена Валентинівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2018. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-1275 А] 

 УДК 378.22:37.091.212.7 

1726. Сваричевська А. П. Формування екологічної компетентності майбутніх 

офіцерів цивільного флоту засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Сваричевська Анжела Петрівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Хмель-

ниц. нац. ун-т]. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2018-0741 А] УДК 378.147:656.6.071.1]-027.22:502/504 

1727. Сердюк С. І. Формування професійної надійності майбутніх офіцерів-

прикордонників у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Сердюк 

Сергій Іванович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. держ. прикордон. 

служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 120 пр. — [2018-1595 А] 

 УДК 378.147:351.746.1 

1728. Сілютіна І. О. Професійна підготовка вчителів іноземних мов в уні-

верситетах Швеції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Сілютіна Ірина Олександрівна ; ДВНЗ 

"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-

Хмельницький (Київ. обл.), 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19 (10 назв). — 100 пр. 

— [2018-0746 А] УДК 378.147:[373.011.3-051:81'243 

1729. Сітак І. В. Методика навчання диференціальних рівнянь майбутніх 

бакалаврів з інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сітак Ірина Вік-

торівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Київ, 2018. 

— 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—21 (29 назв). — 100 пр. — [2018-1340 А] 

 УДК 378.016:517.9]:[378.147:004 

1730. Смолюк А. І. Професійний саморозвиток майбутніх учителів початкової 

школи в освітньому середовищі педагогічного коледжу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Смолюк Артем Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Східноєвроп. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(26 назв). — 100 пр. — [2018-1342 А] УДК 378.147-027.22:373.3.011.3-051 
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1731. Смолянко Ю. М. Формування професійної культури майбутніх фахівців 

дошкільної освіти у процесі магістерської підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Смолянко Юлія Миколаївна ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. — 

Чернігів, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 

— [2018-0989 А] УДК 378.147:373.2.011.3-051 

1732. Стадніченко Н. В. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбут-

нього актора до професійного спілкування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Стадніченко 

Надія Василівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-0992 А] УДК 378.147:792.2.071.2 

1733. Степанов С. П. Формування спеціальних умінь ідентифікації у майбут-

ніх офіцерів-прикордонників у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Степанов Сергій Петрович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. 

держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 

2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — [2018-1597 А]

 УДК 378.147:351.746.1 

1734. Сунь Пенфей. Формування вміння семіотичної інтерпретації творів 

мистецтва в процесі фахової підготовки майбутніх учителів музики : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Сунь Пенфей ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Київ, 2018. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2018-1674 А] 

 УДК 378.147:[37.011.3-051:78 

1735. Тимофєєва О. Я. Формування соціально-комунікативної компетентності 

майбутніх судноводіїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Тимофєєва Оксана Ярославівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. 

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

ницький, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 120 пр. — 

[2018-0753 А] УДК 378.147:656.6.071.1 

1736. Ткаченко О. В. Професійно-педагогічна підготовка агрономів-дослід-

ників в аграрних університетах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ткаченко Ольга Василівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2018-0758 А] 

 УДК 378.147:[631/635:001.89 

1737. Ткаченко С. В. Формування етичної компетентності майбутніх учителів 

суспільно-гуманітарних дисциплін у процесі навчання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Ткаченко Світлана Володимирівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва і природокористування, 

[Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Рівне, 2018. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (27 назв). — 100 пр. — 

[2018-0759 А] УДК 378.147:[373.011.3-051:7/9 

1738. Тонконог Н. І. Формування індивідуальної стратегії освітньо-про-

фесійної діяльності у майбутніх учителів іноземних мов : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
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Тонконог Наталія Ігорівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2018-0760 А] 

 УДК 378.147:[373.011.3-051:81'243 

1739. Тронь Т. В. Підготовка майбутніх фахівців у сфері охорони кордону 

Сполучених Штатів Америки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Тронь Тетяна Володи-

мирівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. держ. прикордон. служби 

України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 120 пр. — [2018-0762 А] 

 УДК 378.147:351.746.1](73) 

1740. Тупікова Г. А. Підготовка майбутніх учителів до патріотичного вихо-

вання школярів засобами українського музичного мистецтва : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Тупікова Ганна Анатоліївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, 

[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Суми, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-1758 А]УДК 378.011.3-

051:[37.015.31:172.15:78(477) 

1741. Фоменко Т. М. Формування соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Фоменко 

Тетяна Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", [Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-0874 А] УДК 378.147:7/9 

1742. Хуан Чанхао. Методика вокального навчання майбутніх учителів 

музики на засадах особистісно-орієнтованого підходу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Хуан 

Чанхао ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2018-0954 А] УДК 378.011.3-051:78 

1743. Цісюань Вей. Підготовка майбутніх менеджерів освіти до експертно-

аналітичної діяльності в загальноосвітніх закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Цісюань 

Вей ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2018. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2018-0877 А] УДК 378.147:005 

1744. Чайка О. В. Підготовка майбутніх учителів-філологів до організації 

позакласної творчої діяльності учнів загальноосвітніх закладів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Чайка Олена Вікторівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-0627 А] 

 УДК 378.147:[373.5.011.3-051:80 

1745. Чжан Сяосін. Виховання етнічної толерантності студентів засобами 

діяльності музичного клубу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Чжан Сяосін ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2018-1354 А] УДК 378.015.31:172.4]:78.073 
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1746. Шакотько В. В. Методична система формування інформологічних 

компетентностей майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шакотько 

Віктор Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 24 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—20 (34 назви). — 110 пр. — [2018-1399 А] 
 УДК 378.011.3-051:004 

1747. Шалівська Ю. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до комунікативно-мовленнєвого розвитку учнів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Шалівська Юлія Василівна ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. — Рівне, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-1074 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3 

1748. Шаповалова Н. П. Педагогічні умови професійного зростання студентів 

економічних спеціальностей вищих навчальних закладів у процесі фахової під-
готовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Шаповалова Наталія Петрівна ; Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Харків, 2018. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2018-1075 А] УДК 378.147:33 
1749. Шафранська Т. Ю. Формування деонтологічної культури майбутніх 

фармацевтів в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Шафранська Тетяна Юріївна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2018-0357 А] 

 УДК 378.147:615:174 

1750. Шевченко І. А. Розвиток фахової компетентності вчителів природничих 

дисциплін у післядипломній педагогічній освіті : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Шев-
ченко Ілона Андріївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, 

[Комун. ВНЗ "Вінниц. акад. неперерв. освіти"]. — Вінниця, 2018. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—20 (31 назва). — 120 пр. — [2018-1556 А] 

 УДК 378.046-021.68:[373.5.011.3-051:5 
1751. Шевченко К. В. Підготовка бакалаврів освіти у педагогічних універ-

ситетах КНР : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Шевченко Катерина Валеріївна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2018-1238 А] УДК 378.147:37](510) 
1752. Шевчук А. Б. Розвиток рухової активності студентів вищих навчальних 

закладів у процесі позааудиторних занять рекреаційним каякінгом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Шевчук Андрій Богданович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 
— Луцьк, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2018-1557 А] УДК 378.091.33-027.22:797.122.3.012 

1753. Шкабаріна М. А. Розвиток педагогічної креативності майбутніх учите-

лів початкової школи у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Шкабаріна Маргарита Андріївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка, [ПВНЗ "Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука"]. — 

Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-

0479 А] УДК 378.011.3-051:373.3:005.336.5-026.15 
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1754. Шкатула О. П. Методика використання курсантами вищих військових 

навчальних закладів інтернет-ресурсів у процесі навчання історії України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Шкатула Олександр Павлович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

педагогіки. — Київ, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. 

— [2018-0480 А] УДК 378.016:94(477):004.77]:355.231 

1755. Шуппе Л. В. Формування культурологічної компетентності бакалаврів 

романської філології у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Шуппе 

Людмила Володимирівна ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винни-

ченка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Кропивницький, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2018-1680 А] 

 УДК 378.147:811.13]:008 

1756. Яворська Н. В. Формування професійної компетентності майбутніх 

юристів засобами іноземної мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Яворська Наталка Ва-

силівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-1200 А] УДК 378.147:34:81'243 

39 Культурна антропологія. Етнографія. Фольклор 

398 Фольклор у вузькому значенні 

На ступінь кандидата 

1757. Давидюк Л. М. Народна наративна традиція Західного Полісся: статика 

та динаміка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.07 "Фольклористика" / Давидюк Лілія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2018. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2018-1571 А] УДК 398.2(477.82) 

5 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище.  

Енвіронментологія. Екологія 

На ступінь доктора 

1758. Бахарєв В. С. Комплексна система екологічного моніторингу атмо-

сферного повітря урбосистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Бахарєв Володимир Сергійович ; Сум. держ. 

ун-т, [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — Суми, 2018. — 36 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (45 назв). — 100 пр. — [2018-1764 А] 

 УДК 502.175:614.71 

1759. Риженко Н. О. Наукові основи фітотоксикологічної оцінки небезпеч-

ності металів (Cd, Pb, Co, Cu, Ni, Zn) у екосистемах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Риженко Наталія Олек-

сандрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування, 

[Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. М-ва екології та природ. ресурсів 

України]. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (53 назви). — 

100 пр. — [2018-0469 А] УДК 504.5:[546.47/.49+546.72/.74 
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На ступінь кандидата 

1760. Будак О. О. Екологічний моніторинг полігонів твердих побутових від-

ходів і їхній вплив на сільські території : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Будак Олег Олегович ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (16 назв). — 100 пр. — [2018-1447 А] УДК 502.175:628.54](1-22) 

1761. Качала С. В. Удосконалення комплексної оцінки природно-техноген-

ного впливу на гідроекосистему : (на прикладі верхнього Дністра) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Качала 

Софія Віталіївна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2018-0502 А]

 УДК 502.175:502.51(282.247.314) 

1762. Качала Т. Б. Удосконалення систем екологічного моніторингу ґрунто-

вого покриву виснажених нафтогазових родовищ Прикарпаття : (на прикладі Битків-

Бабчен. нафтогазоконденсат. родовища) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Качала Тарас Богданович ; Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — [2018-0503 А] 

 УДК 502.175:[502.521:622.323]](477.86) 

1763. Мельничук С. С. Антропогенна трансформація фітобіоти Національного 

природного парку "Білобережжя Святослава" : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Мельничук Світлана Сергіїв-

на ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нац. ун-т кораблебудування 

ім. адмірала Макарова]. — Чернівці, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(30 назв). — 120 пр. — [2018-0554 А] УДК 502.211(477.73-751.3) 

1764. Остапенко А. А. Підвищення екологічної безпеки виробництва паперу та 

картону із вторинної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Остапенко Аліна Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-0859 А] 

 УДК 502.17:[676.038.2+676.088 

1765. Павленко А. В. Обґрунтування екологічної ефективності природо-

охоронної діяльності зі збереження біорізноманіття : (на прикладі Чернігів. обл.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 

Павленко Андрій Владиславович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 100 пр. 

— [2018-1472 А] УДК 502.17:574.1(477.51) 

51 Математика 

511 Теорія чисел 

На ступінь кандидата 

1766. Карвацький Д. М. Представлення дійсних чисел за допомогою уза-

гальнених послідовностей Фібоначчі та їх застосування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / 

Карвацький Дмитро Миколайович ; НАН України, Ін-т математики, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 

100 пр. — [2018-0501 А] УДК 511.176 
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512 Алгебра 

На ступінь кандидата 

1767. Федорова М. В. Автоматні дії вільних добутків груп : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра та теорія 
чисел" / Федорова Марія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 
2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2018-1508 А] УДК 512.54 

514 Геометрія 

На ступінь кандидата 

1768. Данілін О. М. Геометричне моделювання розміщення неорієнтованих 
еліпсів за заданими обмеженнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Данілін Олександр 
Миколайович ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Нац. ун-т 
цивіл. захисту України Держ. служби України з надзвичайн. ситуацій]. — 
Мелітополь (Запоріз. обл.), 2018. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (13 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-0580 А] УДК 514.18 

515.1 Топологія 

На ступінь доктора 

1769. Полулях Є. О. Топологія сингулярних шарувань на поверхнях і суміжні 
питання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.04 "Геометрія та топологія" / Полулях Євген Олександрович ; НАН України, 
Ін-т математики. — Київ, 2018. — 37 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (33 назви). — 100 пр. 
— [2018-1305 А] УДК 515.1 

На ступінь кандидата 

1770. Сорока Ю. Ю. Автоморфізми шарувань на двовимірних некомпактних 
поверхнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.04 "Геометрія та топологія" / Сорока Юлія Юріївна ; НАН України, Ін-т 
математики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2018. — 21 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-1310 А] 

 УДК 515.162 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 

1771. Горбачук В. М. Властивості розв'язків диференціальних рівнянь у 
банаховому просторі на нескінченному інтервалі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Горбачук Володимир 
Мирославович ; НАН України, Ін-т математики, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 
(49 назв). — 100 пр. — [2018-0420 А] УДК 517.9:515.175 

1772. Ігнатович С. Ю. Метод рядів та вільних алгебр в аналізі нелінійних 
керованих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Ігнатович Світлана Юріївна ; НАН України, Фіз.-
техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. 
— Харків, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—37 (32 назви) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2018-0971 А] УДК 517.977 
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1773. Парфінович Н. В. Сплайни в екстремальних задачах теорії наближень, 

нерівності для похідних та їх застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Парфінович Наталія Вікторівна ; 

НАН України, Ін-т математики, [Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Київ, 

2018. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—29 (42 назви). — 120 пр. — [2018-1627 А] 

 УДК 517.5:519.65 

1774. Романюк В. С. Методи та характеристики лінійної та нелінійної 

апроксимації класів гладких функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Романюк Віктор Сергійович ; НАН 

України, Ін-т математики. — Київ, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—34 (43 назви). — 

120 пр. — [2018-1034 А] УДК 517.5 

1775. Самусенко П. Ф. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених 

систем диференціально-функціональних рівнянь з виродженнями : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / 

Самусенко Петро Федорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—38 (46 назв). — 

100 пр. — [2018-1116 А] УДК 517.928 

На ступінь кандидата 

1776. Власик Г. М. Оцінки норм тригонометричних поліномів і поперечники 

класів (ψ, β)–диференційовних функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Власик Ганна Миколаївна ; НАН 

України, Ін-т математики. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 

100 пр. — [2018-1368 А] УДК 517.5 

1777. Гуменчук Г. І. Геометричні властивості ортогонально адитивних 

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

01.01.01 "Мат. аналіз" / Гуменчук Ганна Іванівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича. — Чернівці, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2018-1373 А]

 УДК 517.982 

1778. Козлова Н. О. Нетерові крайові задачі для інтегральних та інтегро-

диференціальних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Козлова Надія Олександрівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2018-0514 А] УДК 517.968 

1779. Косован В. М. Поліноміальність нарізно поліноміальних функцій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 

аналіз" / Косован Василь Михайлович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 

Чернівці, 2018. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (24 назви). — 100 пр. — [2018-1419 А]

 УДК 517.5 

1780. Лаврова О. Є. Оптимальне керування системами диференціальних 

рівнянь на часових шкалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Лаврова Ольга Євгенівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 

100 пр. — [2018-0531 А] УДК 517.9 

1781. Палійчук Л. С. Багатозначний аналіз еволюційних систем хвильового 

типу з нерегулярними обмеженнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Палійчук 
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Лілія Сергіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". 

— Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2018-1786 А] УДК 517.5 

1782. Романюк І. В. Атрактори нескінченновимірних імпульсних динамічних 

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

01.01.02 "Диференц. рівняння" / Романюк Ірина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2018-1035 А] УДК 517.9 

1783. Сиротенко А. В. Обмежені та інтегровні зі степенем p розв'язки різ-

ницевих та диференціальних рівнянь у банаховому просторі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / 

Сиротенко Антон Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2018-1037 А] 

 УДК 517.9 

1784. Терлич Н. І. Прямі та обернені спектральні задачі для рівнянь Штурма—

Ліувілля з енергозалежними потенціалами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Терлич Наталія Іванівна ; ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Ін-т приклад. проблем механіки і 

математики ім. Я. С. Підстригача НАН України]. — Івано-Франківськ, 2018. — 21 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-

1633 А] УДК 517.956.328 

1785. Хількова Л. О. Усереднені моделі дифузії в пористому середовищі з 

нелінійною адсорбцією на межі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Хількова Лариса Олександрівна ; НАН 

України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2018. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1069 А] УДК 517.956.22 

519.1 Комбінаторний аналіз. Теорія графів 

На ступінь кандидата 

1786. Аль-Атамнех Белаль Ганем Мохаммад. Математичне моделювання 

геометричних об'єктів у паралельних комп'ютерних системах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 

обчислюв. методи" / Аль-Атамнех Белаль Ганем Мохаммад ; Запоріз. нац. ун-т. — 

Запоріжжя, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2018-

1241 А] УДК 519.17:004.896 

1787. Козеренко С. О. Графи Маркова одновимірних динамічних систем : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.08 "Мат. 

логіка, теорія алгоритмів і дискрет. математика" / Козеренко Сергій Олександрович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-1536 А] УДК 519.172 

1788. Шерман З. О. Екстремальні розмітки вершин та ребер графів : автореф. 

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

інформатики та кібернетики" / Шерман Зоя Олександрівна ; НАН України, Ін-т 

кібернетики ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2018. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 

(14 назв). — 100 пр. — [2018-0958 А] УДК 519.17 
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519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь кандидата 

1789. Приходько Ю. Є. Гранична поведінка локальних збурень процесів 

Маркова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук (д-ра 

філософії) : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Приходько 

Юрій Євгенович ; НАН України, Ін-т математики, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2018-0463 А] УДК 519.21 

1790. Царегородцев Я. В. Асимптотичні властивості оцінок у лінійній та 

поліноміальній моделях із похибками в змінних : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. 

статистика" / Царегородцев Ярослав Вячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — 

[2018-1155 А] УДК 519.21 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь доктора 

1791. Василик В. Б. Методи без насичення точності для диференціальних 

рівнянь в банаховому просторі з необмеженими операторними коефіцієнтами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.07 "Об-

числюв. математика" / Василик Віталій Богданович ; НАН України, Ін-т математики. 

— Київ, 2018. — 34 с. — Бібліогр.: с. 26—30 (32 назви). — 120 пр. — [2018-0406 А]

 УДК 519.6 

519.7 Математична кібернетика 

На ступінь доктора 

1792. Малик І. В. Властивості динамічних систем з напівмарковськими збурен-

нями та їх застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Малик Ігор Во-

лодимирович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (42 назви). 

— 100 пр. — [2018-1825 А] УДК 519.7:519.217 

519.8 Математичні теорії та методи дослідження операцій 

На ступінь доктора 

1793. Кірія Р. В. Моделювання процесів функціонування систем конвеєрного 

транспорту зі складною структурою і методи підвищення їх ефективності : автореф. 

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

обчислюв. методи" / Кірія Руслан Вісаріонович ; Нац. металург. акад. України, [Ін-т 

геотехн. механіки ім. М. С. Полякова НАН України]. — Дніпро, 2018. — 42 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (41 назва). — 100 пр. — [2018-0916 А] 

 УДК 519.87:621.867 

На ступінь кандидата 

1794. Вавричук П. Г. Математичне моделювання та чисельний аналіз дво-

фазної фільтрації газу та рідини в пористому середовищі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. 
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методи" / Вавричук Петро Григорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Ін-т приклад. 

проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України]. — Львів, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2018-1483 А] 

 УДК 519.876.5:622.691.2 

1795. Візнович О. В. Математичне моделювання дифузійних процесів в 

рамках статистики Рені : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Візнович Олександра 

Василівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-0411 А] 

 УДК 519.876:519.217.4 

1796. Махно М. Ф. Моделі та методи розв'язання нечітких задач оптимального 

розподілу часового ресурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Махно Михайло 

Федорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-0928 А] УДК 519.852 

1797. Моренець В. І. Ігрові задачі з нечіткою множиною агентів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і 

теорія оптимал. рішень" / Моренець Володимир Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2018-0931 А] УДК 519.83 

1798. Омельянчик Д. А. Агентно-орієнтовані моделі обчислювальної еко-

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

"Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Омельянчик Діана Анатоліївна ; НАН 

України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-1703 А] УДК 519.86 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

520 Інструменти, прилади та методи астрономічних  

досліджень 

На ступінь кандидата 

1799. Чорний В. Г. Фотометрія малих астероїдів головного поясу. Обертання 

та подвійність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.03.03 "Геліофізика і фізика Соняч. системи" / Чорний Василь Григорович ; НАН 

України, Голов. астрон. обсерваторія, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 

2018. — 28, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—27 (55 назв). — 100 пр. 

— [2018-1677 А] УДК 520.82:523.44 

523 Сонячна система 

На ступінь доктора 

1800. Корсун П. П. Фізичні властивості віддалених комет за результатами 

спостережень та чисельного моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.03 "Геліофізика і фізика Соняч. системи" / Корсун 

Павло Павлович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. — Київ, 2018. — 38 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—35 (81 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-

1819 А] УДК 523.64-1/-8 
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524 Зорі. Зоряні системи. Всесвіт 

На ступінь кандидата 

1801. Вольвач Л. М. Змінні галактичні та позагалактичні джерела см і мм 

випромінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Вольвач Лариса Миколаївна ; НАН 

України, Голов. астрон. обсерваторія, [Крим. астрофіз. обсерваторія]. — Київ, 2018. 

— 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—23 (54 назви). — 100 пр. — [2018-1805 А] 

 УДК 524.7-77 

1802. Торбанюк О. О. Середня прозорість міжгалактичного середовища за 

даними Lyα-лісу у спектрах квазарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Торбанюк Олена 

Олександрівна ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. — Київ, 2018. — 28 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 21—25 (35 назв). — 100 пр. — [2018-1793 А] УДК 524.78 

528 Геодезія. Топографічно-геодезичні роботи. Фотограмметрія. 

Дистанційне зондування. Картографія 

На ступінь кандидата 

1803. Штерндок Е. С. Моделювання впливу просторових факторів на оцінку 

та використання земель мегаполісу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Штерндок Ернест 

Сергійович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-0630 А] 

 УДК 528.4:332.3(1-21) 

53 Фізика 

530 Теоретичні основи фізики 

На ступінь кандидата 

1804. Алькін А. О. Феноменологія множинного народження заряджених 

частинок у високоенергетичній взаємодії протонів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Алькін Антон 

Олегович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. — Київ, 2018. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2018-0647 А] 

 УДК 530.145.84:539.125/.126 

531 Загальна механіка. Механіка твердих і жорстких тіл 

На ступінь кандидата 

1805. Савченко Н. В. Коливання та стійкість руху деяких неконсервативних 

механічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Савченко Ніна Валеріївна ; НАН України, Ін-т 

приклад. математики і механіки. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-1753 А] 

 УДК 531.36 

1806. Святовець І. Ф. Дослідження керованих гіроскопічних майже консерва-

тивних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
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01.02.01 "Теорет. механіка" / Святовець Ірина Федорівна ; НАН України, Ін-т 

математики. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 

[2018-1754 А] УДК 531.383 

532 Загальні питання механіки рідин. Механіка  

рідин (гідромеханіка) 

На ступінь доктора 

1807. Малюга В. С. Нестаціонарні задачі обтікання з урахуванням ефектів 

випромінювання звуку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Малюга Володимир Сергійович ; 

Ін-т гідромеханіки, НАН України. — Київ, 2018. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—36 

(31 назва). — 100 пр. — [2018-0546 А] УДК 532.555:534.2 

На ступінь кандидата 

1808. Томилко С. В. Діелектричні, електрооптичні та структурні особливості 

рідких кристалів з вуглецевими нанотрубками : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.15 "Фізика молекуляр. та рідких 

кристалів" / Томилко Сергій Валентинович ; НАН України, Ін-т фізики. — 

Київ, 2018. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—23. — 100 пр. — [2018-1232 А] 

 УДК 532.783 

533 Механіка газів. Аеромеханіка. Фізика плазми 

На ступінь доктора 

1809. Доник В. Д. Газодинамічні закономірності процесів раптової розгерме-

тизації відсіків літального апарата : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : спец. 05.07.01 "Аеродинаміка та газодинаміка літал. апаратів" / Доник 

Василь Дмитрович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2018. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—35 

(54 назви). — 100 пр. — [2018-1454 А] УДК 533.6 

На ступінь кандидата 

1810. Артюшенко К. П. Фізичні процеси у приелектродних шарах і плазмі 

тліючого та високочастотного ємнісного розрядів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.08 "Фізика плазми" / Артюшенко Катерина 

Павлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Наук. фізіко-технол. центр МОН та 

НАН України]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 

100 пр. — [2018-1161 А] УДК 533.9 

1811. Ладигіна М. С. Спектральні характеристики компресійної плазми в 

системах типу магнітоплазмовий компресор та плазмовий фокус : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / 

Ладигіна Марина Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т фізики плазми 

Нац. наук. центру "Харків. фіз.-техн. ін-т" НАН України]. — Харків, 2018. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2018-1181 А] УДК 533.9 

1812. Федірчик І. І. Плазмово-каталітичне реформування "зелених" вугле-

воднів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 

"Фізика плазми" / Федірчик Ігор Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2018-

1835 А] УДК 533.9:544.47 
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535 Оптика 

На ступінь доктора 

1813. Дем'янишин Н. М. Фотопружність низькосиметричних кристалів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, 
лазер. фізика" / Дем'янишин Наталія Михайлівна ; Ін-т фіз. оптики ім. О. Г. Влоха, 
[Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України]. — Львів, 2018. — 41 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—38. — 100 пр. — [2018-1851 А] 

 УДК 535.55:539.2 
1814. Крупич О. М. 2D поляриметрія та інтерферометрія в п'єзооптиці і 

акустооптична анізотропія кристалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Крупич Олег Миколайович ; 
Ін-т фіз. оптики ім. О. Г. Влоха. — Львів, 2018. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—35. — 100 пр. — [2018-1742 А] УДК 535.5.083:681.78 

На ступінь кандидата 

1815. Бордун І. О. Електронні збудження і люмінесценція в тонких плівках на 
основі оксиду ітрію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Бордун Іван Олегович ; Ін-т фіз. оптики 
ім. О. Г. Влоха, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—18. — 100 пр. — [2018-1725 А] УДК 535.35/.37:539.216 

1816. Іляш С. А. Кінетика фотопровідності та механізми рекомбінації нерівно-
важних носіїв заряду в бар'єрних структурах InGaAs/GaAs та Ge/Si : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / 
Іляш Святослав Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 
18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1048 А] 

 УДК 535.14:535.215 
1817. Плутенко Д. О. Ефекти, пов'язані з розсіянням електромагнітної хвилі на 

сферичних частинках: розподіл поля, оптичні сили та їх симетрії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / 
Плутенко Дмитро Олександрович ; НАН України, Ін-т фізики. — Київ, 2018. — 
23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2018-1192 А] УДК 535.422:535.13 

536 Теплота. Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь кандидата 

1818. Мейріс А. Ж. Теплообмін та теплогідравлічна ефективність пучків труб з 
поверхневими заглибленнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Мейріс Антон 
Жанович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 21—22. — 100 пр. — [2018-1387 А] УДК 536.24:532.55 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь доктора 

1819. Коноплюк С. М. Магнітні та структурні перетворення в сплавах Гейс-
лера з пам'яттю форми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Коноплюк Сергій Михайлович ; Ін-т магнетизму НАН 
України та М-ва освіти і науки України. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 31—37. — 100 пр. — [2018-1262 А] УДК 537.622:538.91:669.055 
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1820. Ячин В. В. Розсіяння електромагнітних хвиль на тривимірних дво-

періодичних багатошарових магнітодіелектричних структурах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Ячин 

Володимир Васильович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки  

ім. О. Я. Усикова, [Радіоастрон. ін-т НАН України]. — Харків, 2018. — 36 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 32—34 (32 назви). — 100 пр. — [2018-1240 А] УДК 537.86:537.874 

На ступінь кандидата 

1821. Васильєв О. С. Особливості формування та обробки сигналів авто-

динного відгуку в задачах ближньої радіолокації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Васильєв Олександр 

Сергійович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — 

Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-

1128 А] УДК 537.86:621.396.96 

1822. Кривонос О. П. Радіозондування області D нічної іоносфери з вико-

ристанням випромінювання розрядів блискавок : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Кривонос Олексій 

Петрович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — 

Харків, 2018. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — 100 пр. — [2018-

0596 А] УДК 537.87:550.388.2 

1823. Натаров М. П. Радіаційні втрати та ефективність елементів зв'язку і 

джерел збудження квазіоптичних відкритих резонаторів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Натаров Михайло 

Петрович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — 

Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-

0602 А] УДК 537.86.082.5:621.372 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

1824. Попов О. Ю. Реакційний синтез та структурне конструювання бор-

містких керамічних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Попов Олексій Юрійович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—

33. — 100 пр. — [2018-0610 А] УДК 538.91:[666.3-12:546.27 

1825. Старіков В. В. Синтез, структура і властивості біосумісних шарових 

систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.04.07 

"Фізика твердого тіла" / Старіков Вадим Володимирович ; НАН України, Ін-т 

електрофізики і радіац. технологій, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — 

Харків, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (72 назви). — 100 пр. — 

[2018-1229 А] УДК 538.97:616-77 

На ступінь кандидата 

1826. Кобзар І. П. Магнітопружні властивості вузькозонних систем на основі 

4f- та 3d-металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Кобзар (Журавльова) Ірина Павлівна ; НАН 

України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2018. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2018-0508 А] 

 УДК 538.955 
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1827. Костюк О. Б. Класичні і квантові розмірні ефекти в явищах переносу в 

тонких плівках твердих розчинів PbSnAgTe : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Костюк Оксана 

Богданівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-

Франківськ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — 

[2018-1420 А] УДК 538.93 

1828. Кравцова Д. Ю. Електронна структура та фізико-хімічні властивості 

мета- і наноматеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Кравцова Дар'я Юріївна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Держ. ВНЗ "Криворіз. держ. 

пед. ін-т"]. — Одеса, 2018. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—13. — 100 пр. — [2018-

1774 А] УДК 538.915 

1829. Лящук Ю. М. Явища резонансної взаємодії електромагнітних хвиль з 

гібридними напівпровідниковими плазмонними структурами: детектування та 

підсилення терагерцового випромінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / 

Лящук Юрій Миколайович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників  

ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — 

[2018-1183 А] УДК 538.91:537.635 

1830. Ніколаєнко А. В. Вплив опромінення на трансформацію модульованих 

структур у потрійних халькогенідних сегнетоелектриках : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Ніко-

лаєнко Аліна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2018-1021 А] 

 УДК 538.911:537.311.32 

1831. Садова М. М. Модифікування енергетичного стану нанопористого біо-

вуглецю для адсорбентів і електродів суперконденсаторів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Садова 

Марія Михайлівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2018-1630 А] УДК 538.971 

1832. Семків І. В. Структурно-допентна модифікація аргіродиту Ag8SnSe6 для 

елементів резистивної пам'яті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Семків Ігор Володимирович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2018-0744 А] УДК 538.975:621.315.592 

1833. Суворов О. Ю. Транспорт заряду в тонкоплівкових надпровідних гетеро-

структурах MoRe–Si(W)–MoRe з гібридним бар'єром із напівпровідника з нано-

кластерами металу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Суворов Олександр Юрійович ; НАН 

України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1439 А] УДК 538.915:538.945 

1834. Яковенко О. С. Вплив зовнішніх чинників на формування фізичних 

властивостей полімер-вуглецевих нанокомпозитів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Яковенко 

Олена Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — [2018-0637 А] 

 УДК 538.95:546.26-126-022.532 
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1835. Якущенко І. В. Структурні характеристики та фізико-механічні власти-

вості багатокомпонентних нітридних покриттів до і після іонної імплантації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика 

твердого тіла" / Якущенко Іван Володимирович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1159 А] 

 УДК 538.91:621.793 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика. Молекулярна фізика 

На ступінь доктора 

1836. Лашко Ю. А. Багатокластерна теорія легких атомних ядер : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / 

Лашко Юлія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. 

— Київ, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—33 (37 назв). — 100 пр. — [2018-

0843 А] УДК 539.142 

На ступінь кандидата 

1837. Ковтун В. Є. Мюонні детектуючі системи установок CDF II (FNAL) і 

ATLAS (CERN) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Ковтун 

Володимир Євгенійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (20 назв). — 100 пр. — [2018-1134 А] 

 УДК 539.1.074 

539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  

Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь доктора 

1838. Баумкетнер А. Б. Нові аспекти згортання та агрегації білків: теорія та 

комп'ютерне моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.24 "Фізика колоїд. систем" / Баумкетнер Андрій Богданович ; 

НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. — Львів, 2018. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 30—33 (34 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-1243 А] 

 УДК 539.2:547.94 

1839. Закарян Д. А. Першопринципні методи розрахунку фізичних харак-

теристик тугоплавких бінарних евтектичних композитів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Закарян 

Дора Арамаісівна ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Фран-

цевича. — Київ, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (45 назв). — 100 пр. 

— [2018-1330 А] УДК 539.2 

На ступінь кандидата 

1840. Дояр І. О. Узагальнена стохастична модель руйнування конструкційних 

матеріалів при повзучості з урахуванням пошкоджуваності та зміцнення : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка 

деформів. твердого тіла" / Дояр Іван Олександрович ; Запоріз. нац. техн. ун-т [та ін.]. 

— Запоріжжя, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2018-1375 А] УДК 539.376 

1841. Клімчук Т. В. Контактна взаємодія пружної смуги з півнескінченними 

штампами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
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01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Клімчук Тарас Володимирович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2018-1260 А] УДК 539.3 

1842. Коваль В. В. Малоциклова втома елементів конструкцій з урахуванням 

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

05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Коваль Віктор Вікторович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 24, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 110 пр. — [2018-1857 А]

 УДК 539.4 

1843. Мєтєльов В. О. Короткочасна ортотропна повзучість при плоскому 

напруженому стані : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Мєтєльов Володимир Олек-

сандрович ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-1469 А] УДК 539.3 

1844. Севрюкова М. М. Екситонні процеси в полярних і центросиметричних 

агрегатах і кристалах з внутрішньомолекулярним переносом заряду : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.15 "Фізика молекуляр. 

та рідких кристалів" / Севрюкова Марина Михайлівна ; НАН України, Ін-т фізики. — 

Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2018-0616 А] 

 УДК 539.21:535.376 

1845. Спиця О. Г. Аналітичний та чисельний підходи до розв'язання задач 

теорії пружності для багатошарових середовищ : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 

Спиця Оксана Геннадіївна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-1277 А] УДК 539.3 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

542 Практична лабораторна хімія. Препаративна  

та експериментальна хімія 

На ступінь кандидата 

1846. Петренко Т. В. Розроблення хімічних процесів комплексної переробки 

карбонатного осаду цукрового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Петренко Тетяна Володимирівна ; 

НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського, [Нац. ун-т харч. 

технологій]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 

120 пр. — [2018-1787 А] УДК 542:664.1.038.8 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 

1847. Каліненко О. С. Прискорення пробопідготовки харчових продуктів та 

товарів повсякденного використання дією ультразвуку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Каліненко Ольга 

Сергіївна ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — 

Ужгород, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — 

[2018-0499 А] УДК 543.421-026.572 
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1848. Снігур Д. В. Застосування кольорометричних функцій в дослідженні 

кислотно-основних рівноваг у розчинах органічних сполук : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Снігур 

Денис Васильович ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. 

— Ужгород, 2017. — 24 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 19—23 (28 назв). — 

100 пр. — [2018-0990 А] УДК 543.422.3 

1849. Федосенко Г. О. Хроматографічні та оптичні методи аналізу для 

визначення залишкових кількостей деяких лікарських препаратів після очищення 

фармацевтичного обладнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Федосенко Ганна Олександрівна ; НАН 

України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — [2018-0352 А] 

 УДК 543.544+543.4]:615.07  

544 Фізична хімія 

На ступінь кандидата 

1850. Дьяконенко В. В. Будова органічних кристалів на основі аналізу енергій 

взаємодій між молекулами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Дьяконенко Вікторія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Держ. наук. установа "Наук.-технол. комплекс "Ін-т моно-

кристалів" НАН України]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-1813 А] УДК 544.144.2:548.3 

1851. Мазуренко Ю. С. Синтез, структура та фізико-хімічні властивості нано-

дисперсної магній-заміщеної літій-залізної шпінелі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Мазуренко 

Юлія Степанівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — 

Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 

100 пр. — [2018-1386 А] УДК 544.77.02 

1852. Панасюк Я. В. Спектрально-люмінесцентні і фотокаталітичні власти-

вості графеноподібного нітриду вуглецю та його нанокомпозитів з оксидом цинку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / 

Панасюк Ярослав Вікторович ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржев-

ського. — Київ, 2018. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. 

— [2018-0441 А] УДК 544.526:546.26'171.1 

1853. Романюкіна І. Ю. Вплив вмісту дейтерію на властивості води : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.11 "Колоїд. хімія" / 

Романюкіна Ірина Юріївна ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води  

ім. А. В. Думанського. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2018-1752 А] УДК 544.77 

1854. Харченко А. Ю. Протолітичні рівноваги хромофорних реагентів у вод-

них розчинах поліелектролітів у порівнянні з іншими колоїдними системами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / 

Харченко Анастасія Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (26 назв). — 100 пр. — 

[2018-1717 А] УДК 544.77 
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546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 

1855. Ардан Б. Р. Синтез та стереохімія π-комплексів солей купруму(І) з 

алільними похідними 1,3,4-тіадіазолів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Ардан Богдан Романович ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(18 назв). — 100 пр. — [2018-0362 А] УДК 546.56-38:548.2 

1856. Іваненко О. П. Синтез, будова та властивості фторидів рідкісно-

земельних елементів нижчих ступенів окиснення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Іваненко Олександр 

Петрович ; НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — Київ, 

2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 100 пр. — [2018-0587 А]

 УДК 546.161.02.057 

1857. Кордан В. М. Синтез, структурні та електрохімічні характеристики 

інтерметалідів систем {La, Tb, Ti, Zr}—Mg—{Sn, Sb} та твердих розчинів на основі 

Tb2Ni17 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 

"Неорганіч. хімія" / Кордан Василь Михайлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 

— Львів, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2018-0377 А]

 УДК 546-19 

1858. Мазур О. С. Взаємодія в системах ZnS(ZnO) — Ln2S3(LnSF): фазовий 

склад та оптичні властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Мазур Ольга Сергіївна ; НАН України, 

Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-0290 А] УДК 546.47-31-38:546.650 

1859. Шлапа Ю. Ю. Синтез та властивості нанорозмірних часток і core/shell 

структур на основі (La,Sr)MnO3 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Шлапа Юлія Юріївна ; НАН України, Ін-т 

заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—22. — 100 пр. — [2018-1357 А] УДК 546.711-3-022.532 

547 Органічна хімія 

На ступінь доктора 

1860. Дончак В. А. Синтез, властивості та застосування амфіфільних оліго-

мерів на основі піромелітової кислоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Дончак Володимир 

Андрійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 44 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 36—41. — 100 пр. — [2018-0685 А] 

 УДК 547.536.4-324:544.722.14:678.8 

1861. Чорноус В. О. 5-карбофункціоналізовані 4-хлоро-1Н-імідазоли: синтез, 

структурна модифікація та біологічні властивості : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Чорноус Віталій Олек-

сандрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Вищ. держ. навч. закл. України "Буко-

вин. держ. мед. ун-т"]. — Львів, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—37 

(81 назва). — 100 пр. — [2018-0999 А] УДК 547.781 
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На ступінь кандидата 

1862. Данільченко Д. М. Синтез, будова, хімічні перетворення та біологічна 

активність 5-(фуран-2-іл, 2-метилфуран-3-іл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-тіонів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 

"Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Данільченко Дмитро Михайлович ; М-во 

охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 25 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — [2018-1286 А]

 УДК 547.79.04.057 

1863. Дідух Н. О. Борадипірометенові барвники з розгалуженою периферійною 

хромофорною системою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Дідух Наталя Олександрівна ; НАН України, Ін-т 

органіч. хімії. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2018-0905 А] УДК 547.97:547.759]:544.164 

1864. Зульфігаров А. О. Гетерометалічні комплексні сполуки 2Co-Ni з аміно-

спиртами: синтез, будова, електрокаталітичні властивості : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Зульфігаров 

Артур Олегович ; НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського, 

[Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2018. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (31 назва). — 100 пр. — [2018-0426 А] 

 УДК 547.435.022 

1865. Коновалова І. С. Особливості молекулярної та кристалічної будови 

діамінопохідних ароматичних та гетероароматичних сполук : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Коно-

валова Ірина Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. наук. установа 

"Наук.-технол. комплекс "Ін-т монокристалів" НАН України]. — Харків, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-1772 А] 

 УДК 547.5:548.3 

1866. Лунін В. В. Синтез та властивості продуктів діазоніювання 1(2)-аміно-

9,10-антрацендіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.03 "Органіч. хімія" / Лунін Володимир Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. полі-

техніка". — Львів, 2018. — 20 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2018-1018 А] УДК 547.79 

1867. Павловська Т. Л. Синтез і хімічні властивості конденсованих та спіро-

сполучених похідних піролу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Павловська Тетяна Леонідівна ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. наук. установа "НТК "Ін-т монокристалів" НАН 

України]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2018-1785 А] УДК 547.74-3.057 

548 Кристалографія 

На ступінь кандидата 

1868. Тинкевич О. О. Вплив структури і складу нанокристалів CdTe та компо-

зитних матеріалів на їх основі на їхні оптичні властивості : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.21 "Хімія твердого тіла" / Тинкевич 

Олена Олександрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2018-0351 А] 

 УДК 548:538.958 
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55 Геологія. Науки про Землю 

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія.  

Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

551.5 Метеорологія. Кліматологія 

На ступінь кандидата 

1869. Ляшенко В. О. Агрокліматичні ресурси вирощування сільськогосподар-

ських культур в горбистому рельєфі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / 

Ляшенко Віталій Олександрович ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2018-0288 А] 

 УДК 551.584.3:631.5](477) 

1870. Савенець М. В. Сезонна та довготермінова мінливість основних аеро-

логічних характеристик над територією України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агро-

метеорологія" / Савенець Михайло Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Укр. гідрометеорол. ін-т Держ. служби України з надзвичайн. ситуацій 

та НАН України]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 120 пр. — 

[2018-1480 А] УДК 551.587(477) 

1871. Соборова О. М. Агрокліматичні умови формування якості урожаю 

винограду різних сортів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / Соборова Ольга 

Михайлівна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-0308 А] УДК 551.58:634.8](477) 

556 Гідросфера. Вода загалом. Гідрологія 

На ступінь доктора 

1872. Овчарук В. А. Максимальний стік весняного водопілля річок України: 

розрахункові моделі та їх реалізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Овчарук 

Валерія Анатоліївна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2018. — 42 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—39. — 100 пр. — [2018-0340 А] УДК 556.16:556.53(477) 

На ступінь кандидата 

1873. Батог С. В. Еколого-гідрологічна характеристика водойм м. Києва : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідро-

логія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Батог Світлана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Ін-т гідробіології НАН України]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2018-1525 А] 

 УДК 556.6.04:502/504](477-25) 

1874. Клебанов Д. О. Стік розчинених речовин у басейні р. Дунай у межах 

України в сучасний період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 

наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Клебанов Денис 

Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. гідрометеорол. ін-т 

Держ. служби України з надзвичайн. ситуацій та НАН України]. — Київ, 2018. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 120 пр. — [2018-1460 А] 

 УДК 556.531.4:628.312.2](282.243.7) 
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57 Бioлогiчні науки загалом 

На ступінь кандидата 

1875. Мартинова Ю. В. Вплив ритмічного екстремального охолодження та 

кордової крові на стан систем нейрогуморальної регуляції в динаміці старіння 

щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 

"Кріобіологія" / Мартинова Юлія Вікторівна ; НАН України, Ін-т проблем кріо-

біології і кріомедицини. — Харків, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—19 

(31 назва). — 100 пр. — [2018-1542 А] 

 УДК 57.086.13+[615.387:611.013]]:591.017.6 

1876. Пуговкін А. Ю. Осмотична реакція сперматозоїдів прісноводних риб на 

дію факторів кріоконсервування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Пуговкін Антон Юрійович ; НАН України, Ін-т 

проблем кріобіології і кріомедицини. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (33 назви). — 100 пр. — [2018-0464 А] 

 УДК 57.086.13:591.463.1:597.2/.5 

1877. Тарусін Д. М. Гіпотермічне зберігання та кріоконсервування мезенхі-

мальних стромальних клітин у складі альгінатних мікросфер : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Тарусін 

Дмитро Миколайович ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. — 

Харків, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-

1550 А] УДК 57.086.13:611.013 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь доктора 

1878. Бєдункова О. О. Показники гомеостазу організмів і популяцій у комп-

лексній оцінці стану гідроекосистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Бєдункова Ольга Олександрівна ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — 

Чернівці, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—40 (83 назви). — 100 пр. — 

[2018-1405 А] УДК 574.5 

На ступінь кандидата 

1879. Різничук Н. І. Популяційно-екологічні особливості видів роду Poly-

gonatum Mill. у Передкарпатті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Різничук Надія Іванівна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — 

Чернівці, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-0471 А] 

 УДК 574.3:582.58](477.8) 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь кандидата 

1880. Гончарук О. М. Agrobacterium-опосередкована трансформація м'якої 

пшениці (Triticum aestivum L.) з використанням гена орнітин-Δ-амінотрансферази : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 

"Генетика" / Гончарук Олександр Миколайович ; НАН України, Ін-т фізіології 

рослин і генетики. — Київ, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (26 назв). — 

100 пр. — [2018-1207 А] УДК 575:633.11 
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1881. Навроцька Д. О. Мінливість геному Deschampsia antarctica E. Desv. у 

природі та в культурі in vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.22 "Молекуляр. генетика" / Навроцька Дар'я Олександрівна ; 

НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. — Київ, 2018. — 26 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 20—23 (20 назв). — 100 пр. — [2018-0847 А] УДК 575.22 

576 Клітинна та субклітинна біологія. Цитологія 

На ступінь кандидата 

1882. Калиновський В. Є. Наночастинки золота та срібла як модулятори 

кісспептин-опосередкованої регуляції репродуктивної системи самців щурів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.11 "Цитологія, 

клітин. біологія, гістологія" / Калиновський Віталій Євгенійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-0498 А] УДК 576.37:591.463 

577 Maтеріальні основи життя. Біологічна хімія (біохімія). 

Молекулярна біологія. Біологічна фізика (біофізика) 

На ступінь доктора 

1883. Романько М. Є. Біохімічна і токсикологічна характеристика дії нано-

частинок металів на клітини евкаріотичних та прокаріотичних організмів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Романько 

Марина Євгенівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин, [Нац. наук. 

центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини"]. — Львів, 2018. — 40 с. : іл., табл.  

— Бібліогр.: с. 30—37 (57 назв). — 100 пр. — [2018-1308 А] 

 УДК 577.1+615.9]:544.77 

1884. Юськів Л. Л. Біохімічне та клінічне обґрунтування застосування 

вітаміну D3 і його роль в організмі великої рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Юськів Любов 

Любомирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. — Львів, 2018. — 

39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (44 назви). — 100 пр. — [2018-1077 А] 

 УДК 577.161.2:577.12]:636.2.09 

На ступінь кандидата 

1885. Бібчук К. В. Особливості енергетичного та вуглеводно-протеїнового 

обміну в коропів різного віку за дії гербіцидів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Бібчук Катерина В'яче-

славівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Нац. ун-т "Чер-

нігів. колегіум" ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2018. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—25 (37 назв). — 100 пр. — [2018-1166 А] УДК 577.12:597.551.2 

1886. Білюк А. А. Оцінка протипухлинних, анти-метастатичних та біохімічних 

показників новосинтезованих n, π-хелатних комплексів Pd
2+ 

та Pt
2+

 з N-алілтіосечо-

винами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 

"Біохімія" / Білюк Анастасія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2018-1085 А] 

 УДК 577.112.7:615.277.3 

1887. Бурлака Ю. Б. Вплив складових ендогенної інтоксикації на функціо-

нальний стан клітин крові у хворих на рак гортані : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Бурлака Юлія Борисівна ; 
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Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін.]. — Чернівці, 2018. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2018-1406 А] 

 УДК 577.1.04:616.22-006 

1888. Вірич П. А. Вплив нових похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів 

на брадикінін-індуковане скорочення гладеньких м'язів шлунку щурів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Вірич 

Павло Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1089 А] 

 УДК 577.353:591.433 

1889. Кіприч Т. В. Особливості біохімічних та функціональних порушень в 

серцево-судинній системі за умов цукрового діабету 2 типу на тлі гіпоестрогенії : 

(експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Кіприч Тетяна Валеріївна ; Держ. установа "Ін-т 

ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України", [Держ. 

установа "Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського НАМН 

України"]. — Київ, 2018. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 150 пр. — 

[2018-1579 А] УДК 577.08:[616.379-008.64+616.1 

1890. Колесник О. П. Регуляція короткотривалої пластичності ГАМК-ергічної 

синаптичної передачі між нейронами гіпокампа : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Колесник Оксана Павлівна ; 

НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2018. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2018-1653 А] УДК 577.35 

1891. Кротов В. В. Зміни функціювання нейронної мережі поверхневих 

пластин спинного мозку при хронічному болю різного ґенезу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Кротов 

Володимир Вадимович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — Київ, 

2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22. — 100 пр. — [2018-1859 А] 

 УДК 577.353:616.8-009.7 

1892. Фурка О. Б. Оксидативний статус і стан антиоксидантного захисту 

організму щурів з токсичним ураженням ацетамінофеном на тлі цукрового діабету 

типу 2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 

"Біохімія" / Фурка Ольга Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-1715 А]

 УДК 577.1:[616-099+616.379-008.64]-092.9 

1893. Шурко Н. О. Одержання високоактивного препарату фактора VIII 

зсідання крові із застосуванням афінної хроматографії на барвник-кремнеземних 

носіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 

"Біохімія" / Шурко Наталія Олегівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології 

тварин, [ДУ "Ін-т патології крові та трансфуз. медицини НАМН України"]. — Львів, 

2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—21 (43 назви). — 100 пр. — [2018-

1558 А] УДК 577.1:612.1.08 

1894. Яценко Т. А. Молекулярні механізми регуляції фібринолізу за участі 

фрагментів фібриногену/фібрину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : спец. 03.00.04 "Біохімія" / Яценко Тетяна Андріївна ; НАН України, Ін-т 

біохімії ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(17 назв). — 100 пр. — [2018-0360 А] УДК 577.112.8 
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578 Вірусологія 

На ступінь кандидата 

1895. Щетиніна Г. С. Молекулярно-біологічна характеристика нового для 

України Х-вірусу хости : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Щетиніна Ганна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2018-0633 А] УДК 578.869:582.573.36 

579 Мікробіологія 

На ступінь доктора 

1896. Білявська Л. О. Актинобактерії роду Streptomyces і їхні метаболіти у 

біорегуляції рослин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 

03.00.07 "Мікробіологія" / Білявська Людмила Олексіївна ; НАН України, Ін-т 

мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — Київ, 2018. — 44 с. : іл., табл.  

— Бібліогр.: с. 34—41 (64 назви). — 120 пр. — [2018-0402 А] 

 УДК 579.873.7:579.222 

1897. Степанський Д. О. Різнобіотопні аутосимбіонти роду Aerococcus та 

мікробіологічне обґрунтування їх використання як пробіотиків : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Степан-

ський Дмитро Олександрович ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології 

ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук України", [Д3 "Дніпропетров. мед. акад МОЗ 

України"]. — Харків, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (38 назв). — 

100 пр. — [2018-1311 А] УДК 579.86:615.331 

На ступінь кандидата 

1898. Булигіна Т. В. Ліпополісахариди Pantoea agglomerans, їх структура, 

біологічна і функціональна активність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Булигіна Тетяна Володимирівна ; НАН 

України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — Київ, 2018. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1803 А] 

 УДК 579.61:577.114.7 

1899. Свіжак В. К. Антимікробна активність та перспективи використання в 

медицині нових 5-карбофункціоналізованих імідазолів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Свіжак Вероніка 

Костянтинівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова, [ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Вінниця, 2018. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (28 назв). — 100 пр. — [2018-0615 А] 

 УДК 579.63:615.28.011 

1900. Синетар Е. О. Формування біоплівок штамами Enterococcus faecalis і 

Candida albicans на катетерах і пошук антиадгезивних препаратів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Синетар 

Едіта Олександрівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. За-

болотного, [ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського 

НАМН України"]. — Київ, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. 

— [2018-0307 А] УДК 579.84 

1901. Фаустова М. О. Мікробіологічне обґрунтування застосування анти-

септичних препаратів для профілактики та лікування інфекційно-запальних усклад-
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нень одонтоімплантації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Фаустова Марія Олексіївна ; М-во охорони здо-

ров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2018. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2018-1440 А] 
 УДК 579.61:[616-089.843:615.28 
1902. Христян Г. Є. Протимікробні властивості нових композитних покриттів 

для стоматологічних імплантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Христян Геннадій Євгенович ; Держ. 
установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук 
України". — Харків, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—21 (28 назв). — 
100 пр. — [2018-1315 А] УДК 579.61:616.314-089.843-76 

1903. Частій Т. В. Мікробіологічна характеристика грибів роду Malassezia та 
удосконалення методів лабораторної діагностики маласезіозів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Частій 
Тетяна Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Меч-
никова Нац. акад. мед. наук України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — 
Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (23 назви). — 100 пр. — 
[2018-1318 А] УДК 579.61.083.1:582.282.23 

1904. Швець М. В. Бактеріальна водянка Betula pendula Roth. у Житомир-
ському Поліссі України : (етіологія, симптоматика, патогенез) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісів-
ництво" / Швець Марина Василівна ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України", [Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Львів, 2018. — 23 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2018-0793 А] 

 УДК 579.64:630*2(477.42) 
1905. Яцула О. В. Мікробіологічне обґрунтування властивостей та засто-

сування лікарських антимікробних препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Яцула Ольга Вікторівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — 
Вінниця, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—15 (27 назв). — 100 пр. — 
[2018-0640 А] УДК 579.63:615.28.011 

58 Ботаніка 

На ступінь кандидата 

1906. Зубровська О. М. Ліпіди та вторинні метаболіти кутикули листків у 
адаптаційних реакціях деревних рослин за дії важких металів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / 
Зубровська Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Криворіз. 
ботан. сад НАН України]. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(20 назв). — 100 пр. — [2018-0425 А] УДК 581.13:582.091 

1907. Прилуцький О. В. Агарикоїдні гриби Харківського Лісостепу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.21 "Мікологія" / 
Прилуцький Олег Владиславович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, 
[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2018-1667 А] УДК 582.284(477.54) 

59 Зоологія 

На ступінь кандидата 

1908. Гладіліна О. В. Афаліна (Tursiops truncatus) в акваторії північної частини 
Чорного моря: біологія та популяційна структура : автореф. дис. на здобуття наук. 



   

 
120 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Гладіліна Олена Вікторівна ; 
НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (28 назв). — 100 пр. — [2018-1206 А] 

 УДК 599.537:591.5](262.5-17) 

1909. Макарова Н. М. Чорнушкові (Mollusca: Pectinibranchia: Melanopsidae) 

України : (фауна, систематика, екологія, поширення) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Макарова Наталія 

Миколаївна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (32 назви). 

— 100 пр. — [2018-0291 А] УДК 594.32 

1910. Франчук М. В. Міжвидові відмінності в морфології, гніздовій екології та 

постембріональному розвитку дроздів (Aves, Turdidae, Turdus) Західного Полісся 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 

"Зоологія" / Франчук Михайло Володимирович ; НАН України, Ін-т зоології  

ім. І. І. Шмальгаузена. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(14 назв). — 100 пр. — [2018-0354 А] УДК 598.288.5:591.4/.5](477.41/.42) 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь доктора 

1911. Стабніков В. П. Наукові засади створення біотехнологій біоцементації 

для використання в охороні довкілля і промисловості : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Стабніков Віктор 

Петрович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2018. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—39 (42 назви). — 100 пр. — [2018-1713 А] УДК 606:502/504 

1912. Федотов О. В. Біотехнологічні засади регулювання і використання 

прооксидантно-антиоксидантної активності базидієвих грибів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Федотов 

Олег Валерійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського". — Київ, 2018. — 41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 31—38 

(60 назв). — 100 пр. — [2018-0400 А] УДК 602.3:582.284 

На ступінь кандидата 

1913. Луценко Т. М. Біотехнологія препаратів рекомбінантного інтерлейкіну-7 

людини та їх стандартизація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Луценко Тетяна Миколаївна ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", [ТОВ "УА "ПРО-ФАРМА"]. — 

Київ, 2018. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (14 назв). — 

120 пр. — [2018-1701 А] УДК 604:615.28 

1914. Огірчук К. С. Біотехнологічні основи одержання збагачених селеном 

молочнокислих бактерій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Огірчук Катерина Сергіївна ; НАН України, Ін-т 

мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1782 А] УДК 602.3:579.864 

1915. Сторож Л. А. Біотехнологія функціональних фосфопептидів з білків 

казеїнового комплексу коров'ячого молока : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Сторож Людмила Анатоліївна ; 
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Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т продовол. ресурсів, [Тернопіл. нац. техн. ун-т 

ім. Івана Пулюя]. — Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (29 назв). — 100 пр. — [2018-0868 А] УДК 604.2:577.112.6:637.147.2 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь кандидата 

1916. Бабійчук Л. В. Вплив кріоконсервованої кордової крові на структурно-

функціональний стан серцево-судинної системи у тварин із експериментальною 

гіпертензією : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.35 "Кріомедицина" / Бабійчук Людмила Вікторівна ; НАН 

України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. — Харків, 2018. — 21 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—19 (35 назв). — 100 пр. — [2018-0652 А] 

 УДК 611.018.54:615.014.4]:616.12-008.331.1-092.4 

1917. Білаш В. П. Порівняльна морфологія піднижньощелепних слинних залоз 

людини та деяких лабораторних тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Білаш Валентина Павлівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 

акад."]. — Тернопіль, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 

100 пр. — [2018-0664 А] УДК 611.316.019 

1918. Блищак Н. Б. Морфологічні особливості піднижньощелепної залози 

щурів в нормі та при експериментальному цукровому діабеті : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Блищак 

Назарій Богданович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. 

нац. мед. ун-т", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Івано-Франківськ, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2018-0364 А] 

 УДК 611.316.06:[616.379-008.64-092.9:599.323.4 

1919. Бондарчук В. І. Ремоделювання структурних компонентів щоки при 

впливі різних типів запальної реакції за умови експериментального гастродуоденіту : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 

анатомія" / Бондарчук Валентина Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 

ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Терно-

піль, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1086 А]

 УДК 611.318.06:616.33/.34-002 

1920. Булько І. В. Морфологічні зміни в селезінці у віддалені терміни після 

локальної опікової травми шкіри та її корекції в експерименті : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Булько 

Ірина Віталіївна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова. — Вінниця, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-1246 А] УДК 611.41:616.5-001.17-085 

1921. Васильчук Н. Г. Морфофункціональна характеристика медіастиналь-

ного лімфатичного вузла у новонароджених в нормі та після внутрішньоплідної дії 

антигенів : (анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Васильчук Наталія 

Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 
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ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 

2018. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—22 (31 назва). — 100 пр. — 

[2018-1765 А] УДК 611.428.06-053.31 

1922. Говда Р. В. Морфофункціональні особливості кісток скелета тварин при 

адаптації та реадаптації їх організму до позаклітинного ексикозу залежно від типів 

автономної нервової системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Говда Ростислав Васильович ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Держ. ВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — Івано-Франківськ, 2018. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2018-0572 А] 

 УДК 611.018.4:616.395-092.18 

1923. Дахно Л. О. Вікові та статеві особливості структури кісткової тканини 

коміркового відростка верхньої щелепи в онтогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Дахно Лариса 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ України "Івано-Франків. 

нац. мед. ун-т", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Івано-Франківськ, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 100 пр. — [2018-

0372 А] УДК 611.314.018.4-053-055 

1924. Довбня Ю. М. Топографоанатомічна та морфо-функціональна харак-

теристика залоз слизової оболонки лобової пазухи людини : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Довбня 

Юлія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. 

держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Харків, 2018. — 21 с. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2018-0907 А] УДК 611.21.018.73 

1925. Долинко Н. П. Морфофункціональний стан яєчка і передміхурової 

залози у нормі, під впливом етанолової інтоксикації та її корекція : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Долинко Неля Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. 

ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Тернопіль, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-1096 А] УДК 611.631+611.637]:615.099 

1926. Зінько А. В. Вплив опіоїду на структуру білої речовини кінцевого мозку 

в експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.01 "Нормал. анатомія" / Зінько Аксінія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Вищ. держ. навч. закл. України "Івано-Франків. нац. мед. ун-т України", 

[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-0374 А] УДК 611.813:615.212.7 

1927. Мар'єнко Н. І. Будова та індивідуальна анатомічна мінливість півкуль 

мозочка людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.01 "Нормал. анатомія" / Мар'єнко Наталія Іванівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (23 назви). — 100 пр. — [2018-0926 А] УДК 611.817 

1928. Скотаренко Т. А. Вплив кріоконсервованої плаценти на морфофункціо-

нальний стан надниркових залоз в нормі та при експериментальному перитоніті : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, 

цитологія, ембріологія" / Скотаренко Тетяна Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. 
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мед. стоматол. акад."]. — Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-0987 А] 

 УДК 611.45+616.381-002-092.4]:[57.086.13:618.36 

1929. Ткачук Ю. Л. Морфофункціональні зміни гіпофізарно-надниркової 

системи при експериментальному цукровому діабеті та його корекції : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Ткачук Юрій Любомирович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-

Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-0623 А] УДК 611.45:616.379-008.64-085-092.4 

1930. Щур М. Б. Морфофункціональна та лектиногістохімічна характеристика 

функціональних апаратів очного яблука в нормі та за умов дисфункції щитоподібної 

залози : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Щур Марта Богданівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Івано-Франківськ, 2018. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-1799 А] 

 УДК 611.841.2.018:616.441-092.4 

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 

1931. Любич Л. Д. Імунобіологічні властивості нейрогенних клітин феталь-

ного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.09 

"Імунологія" / Любич Лариса Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова Нац. акад. мед. наук 

України"]. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (62 назви). — 

100 пр. — [2018-1051 А] УДК 612.822:612.017 

На ступінь кандидата 

1932. Авад Алі Ріядх. Морфофункціональні адаптації серця в умовах цукро-

вого діабету без і на фоні введення алкілселенонафтиридина : (експерим. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 

фізіологія" / Авад Алі Ріядх ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Держ. закл. 

"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка" (Старобільськ)]. — Суми, 2018. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2018-0642 А] 

 УДК 612.17.017:616.379-008.64-085-092 

1933. Апончук Л. С. Вплив тютюнопаління на функціональний стан жіночого 

організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 

"Фізіологія людини і тварин" / Апончук Людмила Степанівна ; Черкас. нац. ун-т 

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

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2018-1361 А] 

 УДК 612:613.84-055.2 

1934. Євтушенко А. С. Інформаційне забезпечення оцінювання функціональ-

ного стану людини за умов підвищених зорових навантажень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. та біол. інформатика і 

кібернетика" / Євтушенко Андрій Сергійович ; НАН України, МОН України, 

Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2018-1456 А] УДК 612.821/.84:004.9 
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1935. Жернокльов У. О. Сезонні відмінності реакції кісткової тканини на 

екзогенний мелатонін та нормобаричну гіпоксію саногенного рівня : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 

тварин" / Жернокльов Уляна Олександрівна ; НАН України, Ін-т фізіології  

ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2018. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—23. — 

100 пр. — [2018-1852 А] УДК 612.014.4:611.018.4:577.175 

1936. Кожемяко Т. В. Нейрофізіологічні та вегетативні механізми переробки 

інформації у підлітків з різними індивідуально-типологічними властивостями нерво-

вої системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Кожемяко Тетяна Володимирівна ; Черкас. 

нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2018-0512 А] УДК 612.821-053.6 

1937. Ліснянська Н. В. Роль оксидативних процесів у механізмах розвитку 

хронічного ентероколіту на фоні стрептозотоцинового діабету в експерименті : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 

Ліснянська Наталія Василівна ; Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського М-ва охорони здоров'я України". — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-0385 А] 

 УДК 612.015.1:[616.348-002+616.379-008.64]-092.4 

1938. Лукашеня О. С. Участь системи генерації оксиду азоту, протеїнкіназних 

систем та ядерних транскрипційних факторів в регуляції функції кори надниркових 

залоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.14 

"Ендокринологія" / Лукашеня Оксана Сергіївна ; Держ. установа "Ін-т ендокрино-

логії та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України". — Київ, 2018. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 130 пр. — [2018-1497 А] 

 УДК 612.453.018:577.112.4 

1939. Міщенко В. С. Індивідуальні особливості психофізіологічного стану 

спортсменів за умови тренувальних навантажень : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Міщенко 

Вікторія Сергіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України]. — Черкаси, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2018-0601 А] УДК 612.821:796.015 

1940. Погоріла М. С. Імуномодуляторні властивості екстракту з ембріональ-

них тканин птахів 9-ти діб розвитку за індукованої імунодепресії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Погоріла 

Марина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. установа "Ін-т 

мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук України"]. — 

Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — [2018-

1872 А] УДК 612.017:615.451.1:615.361 

1941. Романюк А. П. Особливості нейрофізіологічних та вегетативних про-

цесів у осіб, які займаються фізичними вправами різного характеру : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 

тварин" / Романюк Альона Павлівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Черкаси, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17. — 120 пр. — [2018-0472 А] УДК 612.822 

1942. Топчій М. С. Функціональні механізми адаптації юнаків різного віку до 

навчальних навантажень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Топчій Марія Сергіївна ; Черкас. нац. 
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ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т  

ім. К. Д. Ушинського"]. — Черкаси, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2018-1346 А] УДК 612.017:796.015.6]-053.67-055.1 

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

На ступінь доктора 

1943. Панчук О. Ю. Наукове обґрунтування теоретичних та методичних основ 

гігієнічної діагностики професійної придатності студентів закладів медичної освіти : 

(на прикладі стоматол. спец.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Панчук Олександр Юхимович ; 

Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Мар-

зєєва", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Київ, 2018. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—39 (60 назв). — 120 пр. — [2018-0443 А] 

 УДК 613-057.875:331.546:61 

На ступінь кандидата 

1944. Руда Т. В. Гігієнічна оцінка та регламентування сучасних хімічних за-

собів захисту олійних культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Руда Тетяна Володимирівна ;  

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2018. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (26 назв). — 100 пр. — [2018-0474 А] 

 УДК 613:632.95 

613.3 Напої. Лікувальні напої. Рідинна (питна) дієта 

На ступінь кандидата 

1945. Коваль В. В. Гігієнічна оцінка доочищеної питної води, яка спожи-

вається населенням індустріального міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Коваль Вадим 

Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Дніпро-

петров. мед. акад. МОЗ України"]. — Харків, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2018-1580 А] 

 УДК 613.34:614.777](1-21) 

613.6 Професійні фактори, небезпечні для здоров'я.  

Професійні хвороби і гігієна 

На ступінь кандидата 

1946. Зінченко Т. І. Токсиколого-гігієнічна оцінка бакових сумішей пести-

цидів в системі хімічного захисту суниці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Зінченко Тетяна 

Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — 

Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — [2018-

0726 А] УДК 613.632:[632.95:634.75 

1947. Салієв А. Ю. Вікові особливості трансформації функціонального стану 

осіб командного складу з проявами гіпертонічної хвороби першої стадії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. 

патологія" / Салієв Андрій Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 
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мед. ун-т, [Держ. установа "Ін-т медицини праці ім. Ю. І. Кундієва НАМН України"]. 

— Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — 

[2018-1594 А] УДК 613.67.02:616.12-008.331.1]-053 

1948. Собкова Ж. В. Гігієнічна оцінка небезпеки циркуляції кандидозної 

інфекції у хворих та у внутрішньому середовищі багатопрофільного стаціонару : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 

проф. патологія" / Собкова Жанна Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України". — Київ, 

2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2018-

0618 А] УДК 613.636:614.21 

1949. Солоха Н. В. Фізіолого-гігієнічні і токсикологічні аспекти профілактики 

впливу нанопорошків дисиліциду хрому та нітриду титану на організм працівників : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 

проф. патологія" / Солоха Ніна Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-0865 А] УДК 613.6:661.8 

614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання  

нещасним випадкам 

На ступінь доктора 

1950. Галієнко Л. І. Медико-соціальне обґрунтування комплексної міжвідом-

чої системи профілактики неінфекційних захворювань : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Галієнко Людмила 

Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — 

Київ, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—39. — 100 пр. — [2018-1249 А] 

 УДК 614.2:616-084 

1951. Росада М. О. Наукові засади гігієнічної оцінки небезпеки для населення 

мікробіологічного забруднення лікувально-профілактичних та побутових закладів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 

проф. патологія" / Росада Михайло Олексійович ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України". — Київ, 

2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (43 назви). — 100 пр. — [2018-

0613 А] УДК 614.4:579.63 

1952. Шафранський В. В. Медико-соціальне обґрунтування системи громад-

ського здоров'я в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Шафранський Віктор Вікторович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [ДУ "Укр. ін-т стратег. 

дослідж. МОЗ України"]. — Київ, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—42 

(64 назви). — 100 пр. — [2018-0317 А] УДК 614:364-1](477) 

На ступінь кандидата 

1953. Ігнатьєва Т. М. Санітарно-гігієнічне обґрунтування використання Ар-

селану при вирощуванні телят : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Ігнатьєва Тетяна Ми-

хайлівна ; Харків. держ. зоовет. акад. — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2018-1047 А] УДК 614.9:636.2.087.7 

1954. Кондрасій Л. А. Науково-практичне обґрунтування критеріїв оцінки 

якості молока-сировини з урахуванням вимог законодавства ЄС : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.09 "Вет.-санітар. експертиза" / 

Кондрасій Людмила Андріївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. 

— [2018-1380 А] УДК 614.31:637.1.05](477):341.176(4-6ЄС) 

1955. Кудря А. В. Медико-соціальне обґрунтування функціонально-організа-

ційної моделі удосконалення роботи лікаря загальної практики — сімейного лікаря : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. 

медицина" / Кудря Андрій Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ 

України"]. — Київ, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (31 назва). — 100 пр. — 

[2018-1822 А] УДК 614.25 

1956. Назаренко С. Ю. Підвищення достовірності результатів випробувань 

напірних пожежних рукавів при наявності в них прихованих дефектів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / 

Назаренко Сергій Юрійович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Нац. ун-т 

цивіл. захисту України. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2018-0850 А] УДК 614.843.2 

1957. Родіонова К. О. Санітарно-гігієнічна оцінка та дезінфекція об'єктів ве-

теринарного нагляду на м'ясопереробних підприємствах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / 

Родіонова Катерина Олександрівна ; Харків. держ. зоовет. акад., [Луган. нац. аграр. 

ун-т]. — Харків, 2018. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — 

[2018-1057 А] УДК 614.31:637.5 

1958. Товарянський В. І. Підвищення ефективності забезпечення пожежної 

безпеки в молодих соснових лісах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Товарянський Володимир 

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

життєдіяльності. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2018-1231 А] УДК 614.841.3:630*43](477) 

1959. Федоровський В. В. Підвищення ефективності систем забезпечення 

пожежної безпеки підприємств олійно-жирового виробництва : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / 

Федоровський Вадим Вікторович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, 

Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 21 (9 назв). — 100 пр. — [2018-1153 А] УДК 614.841.34:665 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські  

засоби. Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

1960. Зарічкова М. В. Теоретичні та науково-практичні засади соціального 

захисту спеціалістів фармації в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. 

справи та суд. фармація" / Зарічкова Марія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—40 (81 назва). — 100 пр. — [2018-0911 А] УДК 615.15:364]:331.101 
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1961. Одинцова В. М. Синтез, перетворення та біологічна активність похідних 

3-(адамантан-1-іл)-1Н- та 3-(адамантан-1-іл)-4-R-1H-1,2,4-тріазол-5(4Н)-тіонів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 

"Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Одинцова Віра Миколаївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 44 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—40 (51 назва). — 100 пр. — [2018-1870 А] 

 УДК 615.31.015:547.79 

1962. Соловйов О. С. Науково-практичне та теоретичне обґрунтування сис-

теми заходів забезпечення фармацевтичного права у сфері обігу, промоції лікарських 

засобів і парафармацевтичної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та 

суд. фармація" / Соловйов Олексій Станіславович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. фармацевт. ун-т, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — 

Харків, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—41 (80 назв). — 100 пр. — [2018-

0863 А] УДК 615.1:34 

1963. Федченкова Ю. А. Фармакогностичне дослідження рослин родин 

Березові, Гарбузові, Глухокропивові та створення субстанцій на їх основі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. 

хімія та фармакогнозія" / Федченкова Юлія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2018. — 40, [1] с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 33—38. — 100 пр. — [2018-0769 А] 

 УДК 615.322.07:[582.622+582.682.8+582.943 

На ступінь кандидата 

1964. Антонів О. І. Вплив похідних тіазолідину на функціонально-метабо-

лічний стан організму за умов гіпоксії : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Антонів 

Ольга Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Одеса, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2018-1801 А] 

 УДК 615.272:[616-008.64:612.22 

1965. Букатару Ю. С. Антигіпоксантна та нейропротекторна активність похід-

них 2-бензамідо-2-(2-оксоіндолін-3-іліден)оцтової кислоти : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Бу-

катару Юліана Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, 

[Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Харків, 2018. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-1603 А] 

 УДК 615.21:547.8 

1966. Бурдак К. С. Створення препарату гепатопротекторної дії на основі 

субстанції адеметіоніну у формі таблеток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та 

суд. фармація" / Бурдак Катерина Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т, [ПАТ "Фармак"]. — Харків, 2018. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2018-0894 А] 

 УДК 615.453.6:616.244.014 

1967. Гой А. М. Розробка і впровадження універсальної моделі організації 

виробництва парентеральних лікарських засобів на засадах проектного менедж-

менту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 

15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Гой Андрій 
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Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2018. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 100 пр. — [2018-0487 А] 

 УДК 615.456.014:005.8 

1968. Гусак Л. В. Фармакогностичне дослідження чистецю Зібольда (Stachys 

sieboldii MIQ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : 

[спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Гусак Людмила Володи-

мирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, [ДВНЗ "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-1611 А] 

 УДК 615.322.015:582.94 

1969. Давидова Т. В. Оптимізація складу розщепленої грипозної вакцини мо-

дифікацією ад'ювантної та антигенної складових : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Давидова 

Тетяна Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Меч-

никова Нац. акад. мед. наук України". — Харків, 2018. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (31 назва). — 100 пр. — [2018-1284 А] 

 УДК 615.371:57.083.2 

1970. Делян Є. П. Фармакогностичне дослідження представників роду осот та 

розробка способів аналізу біологічно активних речовин : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармако-

гнозія" / Делян Євген Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. 

ун-т, [ДУ "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України"]. — Запоріжжя, 2018. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2018-1453 А] 

 УДК 615.322.07:582.991 

1971. Деркач Н. М. Експериментальне обґрунтування доцільності застосу-

вання декаметоксину для лікування кишкових інфекцій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Деркач Наталія 

Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2018. 

— 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). — 100 пр. — 

[2018-1649 А] УДК 615.28:[616.34:616.9]-085 

1972. Довгаль Є. О. Фармакогностичне дослідження рогозу вузьколистого 

(Typha angustifolia L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. 

наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Довгаль Євгеній Олек-

сандрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2018. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2018-1490 А] 

 УДК 615.322.07:582.549.5 

1973. Есам Зургані Ахмед Зегхдані. Експериментальне вивчення мазі на 

основі екстракту кореня солодки для лікування алергічних дерматитів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / 

Есам Зургані Ахмед Зегхдані ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. 

— Харків, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2018-

1613 А] УДК 615.322:615.454.1:582.736.3 

1974. Качапут О. І. Розробка складу і технології гормональних лікарських 

засобів у формі суспензій для парентерального застосування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, 

орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Качапут Олександр Іванович ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ 
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"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Львів, 2018. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2018-1491 А] 

 УДК 615.451.1:615.357 

1975. Комісаренко М. А. Фітохімічне вивчення листя брусниці звичайної та 

створення на їх основі нових лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармако-

гнозія" / Комісаренко Микола Андрійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. 

— [2018-0519 А] УДК 615.322.011:[585.688.3:581.45 

1976. Коношевич Л. В. Теоретичне обґрунтування удосконалення технології 

очних крапель прополісу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. 

наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / 

Коношевич Людмила Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). 

— 100 пр. — [2018-1333 А] УДК 615.457.014.2:638.135 

1977. Костюк В. Г. Наукове обґрунтування соціально-економічних принципів 

управління товарною політикою виробничих фармацевтичних підприємств : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 

"Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Костюк Володимир 

Григорович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2018. 

— 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (17 назв). — 100 пр. — 

[2018-1334 А] УДК 615.1:658.62 

1978. Кроленко К. Ю. Синтез, властивості та фармакологічна активність дво- 

та триланкових ансамблів гетероциклів та спіросистем з піперидиновим та 

піролідиновим фрагментами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Кроленко 

Костянтин Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — 

Харків, 2018. — 24 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2018-0282 А]

 УДК 615.213 

1979. Кучер Т. В. Тіолові антиоксиданти у фармакокорекції порушень нітрокси-

дергічної системи головного мозку в умовах хронічної алкогольної інтоксикації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 

"Фармакологія" / Кучер Тетяна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Одес. нац. мед. ун-т, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-1823 А] 

 УДК 615.246.9:616.831-085 

1980. Машейко А. М. Фармакоекономічні аспекти оптимізації застосування 

лікарських засобів для лікування гострих форм тонзиліту та фарингіту : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія 

ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Машейко Альона Миколаївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад.  

М-ва охорони здоров'я України"]. — Запоріжжя, 2018. — 27 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 21—24 (25 назв). — 100 пр. — [2018-1299 А] 

 УДК 615.281.03:616.322-002-085 

1981. Наврузова Г. Ф. Фармакогностичне вивчення сировини Persica vulgaris 

таджицьких сортів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : 

[спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Наврузова Ганджина 
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Фуркатівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2018-1498 А] 

 УДК 615.322:582.639.413(575.3) 

1982. Німенко Г. Р. Розробка і стандартизація таблеток на основі карба-

мазепіну з тіотриазоліном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. 

наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. засобів" / Німенко Ганна 

Романівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, [Запоріз. держ. 

мед. ун-т]. — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). — 

100 пр. — [2018-0298 А] УДК 615.213.03 

1983. Осьмачко А. П. Фітохімічне дослідження вероніки довголистої та 

вероніки широколистої, екстрактів на їх основі та їх стандартизація : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та 

фармакогнозія" / Осьмачко Аліна Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2018. — 23, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-0860 А] УДК 615.322.07:582.944 

1984. Петрик І. О. Кардіопротекторні ефекти спіро[індол-3,1'-пірол[3,4-с]пірола]-5'-

(4-метилфеніл)-3'-[2-(метилтіо)етил]-3а',6а'-дигідро-2'Н-спіро[індол-3,1'-піроло[3,4-с]пірол]-

2,4',6'(1Н,3'Н,5'Н)-тріона в умовах гострої ішемії серця та стресової кардіоміопатії : 

(експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Петрик Ірина Олексіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Одес. нац. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Одеса, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — [2018-0939 А] 

 УДК 615.22:547.7]:616.12-005.4-06-085 

1985. Приступа Б. В. Протизапальна активність естерів ібупрофену при 

трансдермальному введенні в поєднанні з низькочастотним ультразвуком при 

експериментальному запаленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Приступа Богдан Володимирович ; М-во 

охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. 

— Одеса, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2018-0943 А] УДК 615.276.015 

1986. Севрюков О. В. Пошук нових антигіпоксантів серед похідних 5,7-дигідро-1Н-

піроло[2,3-d]піримідину та вивчення їх фармакодинаміки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Севрюков 

Олександр Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — 

Харків, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-

0742 А] УДК 615.27.015:612.22]:547.822 

1987. Стойко Л. І. Фармакогностичне дослідження золототисячника звичай-

ного (Centaurium erythraea Rafn.) і тирлича хрещатого (Gentiana cruciata L.) родини 

Gentianaceae : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 

15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Стойко Лілія Іллівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т  

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Харків, 2018. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13—16 (20 назв). — 100 пр. — [2018-1632 А] УДК 615.322.015:582.92 

1988. Табурець О. В. Механізм дерматотропної дії фармакологічної компо-

зиції на основі меланіну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Табурець Олеся Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-1505 А] УДК 615.26:[577.112.387:542.943 
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1989. Упир Т. В. Фітохімічне вивчення пагонів багна звичайного (Ledum 

palustre) та екстрактів на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Упир Тарас 

Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 

2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-0766 А]

 УДК 615.322.074:582.688.3 

1990. Харапонова О. Б. Визначення впливу психомоторного стимулятора 

сиднокарба при повторних застосуваннях на стан міокарда щурів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Ха-

рапонова Олена Борисівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

фармакології та токсикології НАМН України", [НДІ "Медико-біол. проблем" ДЗ 

"Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 150 пр. — [2018-1795 А] 

 УДК 615.214:616.127-092.9 

1991. Шаріфов Х. Ш. Експериментальне дослідження фармакологічних 

властивостей екстракту з листя персика звичайного : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Шаріфов Хуршед 

Шералійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 

2018. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — 

[2018-0791 А] УДК 615.322.07:582.639.4-035.27 

1992. Шостак Л. Г. Фармакогностичне вивчення первоцвіту весняного 

(Primula veris L.) та перспективи його використання у медичній практиці : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. 

хімія та фармакогнозія" / Шостак Любов Геннадіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармацевт. ун-т, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України"]. — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2018-1157 А] УДК 615.322:582.688.8 

1993. Шостак Т. А. Опрацювання складу, технології та дослідження м'яких 

лікарських засобів на основі екстракту трави звіробою і квіток нагідок з рано-

загоювальною та протизапальною дією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та 

суд. фармація" / Шостак Тетяна Андріївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—20. — 100 пр. — [2018-1797 А] УДК 615.454:615.322 

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами  

та засобами. Радіотерапія. Інші немедикаментозні  

терапевтичні засоби 

На ступінь кандидата 

1994. Васильєв Л. Л. Топометричний супровід при прецизійній променевій 

терапії раку легені : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Васильєв Леонід Леонідович ;  

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

установа "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва Нац. акад. мед. наук України"]. — 

Харків, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-

0407 А] УДК 615.849.1:616.24-006.6 

1995. Чеховська М. Я. Фізична реабілітація дітей шкільного віку з хронічною 

серцевою недостатністю І—ІІА стадій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Чеховська 

Мар'яна Ярославівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-1880 А] 

 УДК 615.825:616.12-008.46-053.5 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 

1996. Лядова Т. І. Характеристика імуно-генетичних порушень у патогенезі, 

клінічних проявах та наслідках ВЕБ-інфекції та їх корекція : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / 

Лядова Тетяна Іванівна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології  

ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук України", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна]. — Харків, 2018. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (39 назв). — 

100 пр. — [2018-1620 А] УДК 616-092.19-07:616.98]-08 

1997. Цупиков О. М. Вплив трансплантації стовбурових клітин на процеси 

регенерації нервової тканини після ішемічного ушкодження головного мозку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 

фізіологія" / Цупиков Олег Михайлович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Бого-

мольця. — Київ, 2018. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39. — 100 пр. — [2018-

0782 А] УДК 616-018-089.843:611.018]:616.831-005.4 

На ступінь кандидата 

1998. Бандас І. А. Оцінка інтегрального ризику при одночасному надходженні 

в організм наночастинок діоксиду кремнію і хімічного токсиканта ацетату свинцю : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 

Бандас Ірина Андріївна ; Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського М-ва охорони здоров'я України". — Тернопіль, 2018. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-1681 А] 

 УДК 616-099:[546.284-31+546.816-38]:577.1 

1999. Гараздюк М. С. Часовий моніторинг посмертних змін автофлуорес-

ценції плівок ліквору у визначенні давності настання смерті : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук (д-ра філософії) : [спец.] 14.01.25 "Суд. 

медицина" / Гараздюк Марта Славівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Вищ. ДНЗ України "Буковин. держ. 

мед. ун-т"]. — Київ, 2018. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—16 (27 назв). — 100 пр. 

— [2018-0724 А] УДК 616-091.1 

2000. Лизогуб К. І. Корекція гемодинаміки при розширених оперативних 

втручаннях в онкоортопедії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Лизогуб Ксенія Ігорів-

на ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т патології 

хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України"]. — Харків, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2018-0536 А] 

 УДК 616-006-089-06:616.15 

2001. Литвинюк О. П. Туберкульоз у медичних працівників: захворюваність, 

структура, клінічні особливості, результати лікування, прогнозування ризику 

розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 

"Фтизіатрія" / Литвинюк Оксана Петрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. 
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наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Київ, 

2018. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (23 назви). — 100 пр. — [2018-1744 А] 

 УДК 616-002.5-02-07-084:61-051 

2002. Малков І. І. Реактивні та регенеративні властивості тканинних компо-

нентів передньої черевної стінки при експериментальній алопластиці вентральних 

гриж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 

"Гістологія, цитологія, ембріологія" / Малков Ігор Ігорович ; Держ. закл. "Дніпро-

петров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України". — Дніпро, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2018-0700 А] 

 УДК 616-018:617.55-089.843 

2003. Нацевич Р. О. Клініко-організаційні засади лікування постраждалих 

внаслідок дорожньо-транспортних пригод на догоспітальному та ранньому 

госпітальному етапах із застосуванням концепції притрасової лікарні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 

ортопедія" / Нацевич Руслан Олександрович ; Держ. установа "Ін-т травматології та 

ортопедії Нац. акад. мед. наук України", [Держ. закл. "Укр. наук.-практ. центр екстр. 

мед. допомоги та медицини катастроф М-ва охорони здоров'я України"]. — Київ, 

2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-0393 А] 

 УДК 616-001-083.98:656.08 

2004. Пасічнюк І. П. Вплив нутритивного забезпечення та харчової поведінки 

на фізичний розвиток школярів у міській і сільській місцевостях : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Пасічнюк Ірина 

Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галиць-

кого. — Львів, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2018-0710 А] УДК 616-053.5:613.2 

2005. Романченко М. І. Підвищення ефективності лікування подагри з 

артеріальною гіпертензією на основі використання статинотерапії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Романченко 

Максим Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Одес. 

нац. мед. ун-т]. — Лиман (Донец. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(18 назв). — 100 пр. — [2018-1592 А] УДК 616-002.78:616.12-008.331.1]-08 

2006. Степанішина Я. А. Оптимізація лікування неходжкінської первинної 

медіастинальної В-великоклітинної лімфоми з урахуванням імуногістохімічних та 

молекулярно-генетичних особливостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Степанішина Яна Анатоліївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку. — Київ, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 13—15. — 100 пр. — [2018-0867 А] УДК 616-006.44-08 

2007. Тертишний С. В. Комплексне хірургічне лікування поранених з гній-

ними ускладненнями вогнепальних ран м'яких тканин : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Тертишний Сергій 

Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та 

трансплантології ім. О. О. Шалімова", [Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборони Украї-

ни]. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 100 пр. — 

[2018-1119 А] УДК 616-001.45-002.3-089 

2008. Шевченко М. Ю. Особливості діагностики і хірургічного лікування 

ускладнень протитуберкульозних щеплень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Шевченко Максим Юрійович ;  
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М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Сум. 

держ. ун-т]. — Вінниця, 2018. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 

100 пр. — [2018-0795 А] УДК 616-022.1-06-08-053.2 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

2009. Романюк О. М. Хірургічне лікування аортальних вад у дітей: операція 

заміни аортального клапана легеневим аутографтом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Романюк 

Олександр Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т 

серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України", [ДУ "Наук.-практ. мед. 

центр дит. кардіології та кардіохірургії МОЗ України"]. — Київ, 2018. — 32 с. — 

Бібліогр.: с. 23—28 (36 назв). — 100 пр. — [2018-0981 А] УДК 616.132-053.2-089 

На ступінь кандидата 

2010. Асоян І. М. Оптимізація діагностики та лікування хронічної серцевої 

недостатності, асоційованої з цукровим діабетом 2-го типу, на підставі визначення 

впливу запальних механізмів на розвиток дисинхронії серця : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Асоян 

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

мед. акад. післядиплом. освіти]. — Харків, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-0882 А] 

 УДК 616.12-008.46-06:616.379-008.64]-07-08 

2011. Байрамов Е. М. Тотальне кавопульмональне сполучення в хірургічному 

лікуванні вроджених вад серця з єдиним шлуночком : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Байрамов Елшад 

Муборисович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. 

хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України", [ДУ "Наук.-практ. мед. центр дит. 

кардіології та кардіохірургії МОЗ України"]. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-0321 А] 

 УДК 616.12-007-089.168-06-07 

2012. Бойко О. І. Патоморфологія коронарних артерій у плодів, новона-

роджених, дітей різних вікових груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Бойко Оксана Іванівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2018. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (32 назви). — 100 пр. — [2018-1802 А] 

 УДК 616.132.2-053.13- 053.2 

2013. Бочар О. М. Особливості перебігу та оптимізація терапії у пацієнтів з 

артеріальною гіпертензією, поєднаною з ожирінням та неалкогольною жировою 

хворобою печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Бочар Олеся Миронівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького]. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 

100 пр. — [2018-1127 А] УДК 616.12-008.331.1+613.25+616.36]-036-085 

2014. Візір М. О. Несфатин-1 та типи дисглікемії у хворих на гіпертонічну 

хворобу та ожиріння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 



   

 
136 

[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Візір Марина Олександрівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-1847 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-06:613.25]-07:577.112.6 

2015. Делій В. Ю. Механізми порушення функціонального стану тромбоцитів 

у хворих з гострими кровотечами з виразок гастродуоденальної зони : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 

Делій Вікторія Юріївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Запоріз. держ. 

мед. ун-т МОЗ України]. — Суми, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 12—14. — 100 пр. — 

[2018-0683 А] УДК 616.155.2-008.6:616.33/.34-002.44-005.1 

2016. Залізна Ю. І. Клінічні характеристики, перебіг та обґрунтування під-

ходів до лікування вперше виявленої фібриляції передсердь : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Залізна Юлія 

Іванівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т 

кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти  

ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-1575 А] 

 УДК 616.125-008.313-036-085 

2017. Замятін Д. П. Оптимізація діагностичної та хірургічної тактики у по-

страждалих з ушкодженнями серця, що супроводжуються його контузією : (клініко-

експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Замятін Денис Петрович ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2018. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (29 назв). — 100 пр. — [2018-1854 А] УДК 616.12-001-07-089 

2018. Золотарьова К. О. Оптимізація комплексного лікування ішемічної хво-

роби серця з використанням омега-3 поліненасичених жирних кислот та магніто-

терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 

"Мед. реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Золотарьова Ксенія Олегівна ;  

М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2018. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-1413 А]

 УДК 616.12-005.4-085 

2019. Іванченко С. В. Роль хемерину, несфатину-1 в клінічному перебігу 

гіпертонічної хвороби з ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Іванченко Світлана Володимирівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2018. — 22 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-1578 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-036+613.25]:577.112 

2020. Іванюк А. В. Мінімально інвазивні втручання при корекції вади аорталь-

ного клапана : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.04 "Хірургія серця та магістрал. судин" [тобто "Серц.-судин. хірургія"] / Іванюк 

Анатолій Вікторович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т серц.-

судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України". — Київ, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2018-0835 А] 

 УДК 616.126.5-089.819 

2021. Кузьменко О. В. Ендовенозна лазерна коагуляція з різними типами 

світловодів у хірургічному лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
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Кузьменко Олег Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 

100 пр. — [2018-0841 А] УДК 616.147.3-007.64-089:615.849.19 

2022. Ліксунов О. В. Вдосконалення методів хірургічного лікування у хворих 

з інфраренальною аневризмою черевної частини аорти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Ліксунов Олександр 

Вікторович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та 

трансплантології ім. О. О. Шалімова". — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (21 назва). — 100 пр. — [2018-0540 А] УДК 616.136-007.64-089 

2023. Лопіна Н. А. Оптимізація діагностики та лікування ішемічної хвороби 

серця у хворих на цукровий діабет 2 типу на підставі оцінки ролі фракталкіну та 

асиметричного диметиларгініну в прогресуванні судинного ураження : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Лопіна 

Наталія Андріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — 

Харків, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 13—18 (33 назви). — 100 пр. — [2018-1584 А]

 УДК 616.12-005.4-06:616.379-008.64]-07-085 

2024. Мальська А. А. Клінічні особливості перебігу та віддалені результати 

оперативного лікування атріовентрикулярної комунікації у дітей раннього віку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 

"Педіатрія" / Мальська Андріана Андріївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-1778 А] 

 УДК 616.12-007-053.3-036 

2025. Міняйленко Л. Є. Нейрогуморальні порушення у хворих на стабільну 

стенокардію напруження, асоційовану з неалкогольною жировою хворобою печінки, 

та їх медикаментозна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Міняйленко Любов Євгеніївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 24, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2018-0846 А]

 УДК 616.12-009.72-06:616.36]-085 

2026. Морєва Д. Ю. Особливості перебігу та лікування артеріальної гіпертензії 

у поєднанні з хронічною ішемічною хворобою серця у хворих з гастроезо-

фагеальною рефлюксною хворобою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [cпец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Морєва Діана Юріївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 

2018. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2018-0558 А] 

 УДК 616.12-008.331.1+616.12-005.4]-036-085:616.329 

2027. Оврах Т. Г. Прогностичне значення реактивності тромбоцитів у хворих 

на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу в динаміці лікування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 

Оврах Тамара Геннадіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[ДУ "Нац. ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України"]. — Харків, 2018. — 21 с. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2018-0854 А] 

 УДК 616.12-005.4:616.379-008.64:616.155.2]-037-085 

2028. Офорі Ішмаель Ніі. Особливості формування та лікування фібриляції 

передсердь в залежності від гемодинамічних, клінічних та електрокардіографічних 

феноменів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 
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"Кардіологія" / Офорі Ішмаель Ніі ; М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ "Івано-

Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(9 назв). — 100 пр. — [2018-0299 А] УДК 616.126-008.313-036-08 

2029. Писаревська К. О. Фактори ризику рецидиву аритмії у хворих з 

фібриляцією передсердь неклапанного ґенезу після відновлення синусового ритму : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 

"Кардіологія" / Писаревська Кіра Олександрівна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. 

акад. М-ва охорони здоров'я України", Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. 

акад. мед. наук України". — Дніпро, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2018-1031 А] УДК 616.125-008.313-036.87 

2030. Процько В. В. Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST у 

жінок в перименопаузі: особливості клінічного перебігу, метаболічного статусу та 

стану коронарного кровообігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Процько Василь Васильович ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 

2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (30 назв). — 100 пр. — [2018-1706 А]

 УДК 616.132.2-008.6:618.173 

2031. Савіцька Ю. В. Рівень якості життя в інтегральній оцінці стану хворих 

та обґрунтування оптимального варіанту діуретичної терапії торасемідом у пацієнтів 

із хронічною серцевою недостатністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Савіцька Юлія Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Вінниц. нац. мед. 

ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-1670 А] УДК 616.12-008.46-085 

2032. Савчук Н. В. Клініко-патогенетичні особливості виникнення, перебігу та 

лікування серцевої недостатності у хворих з перенесеним інфарктом міокарда після 

проведеної реперфузійної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Савчук Наталія Василівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-0737 А] 

 УДК 616.12-008.315:616.127-005.8]-036-085 

2033. Савчук Т. В. Патоморфологічні зміни лівого шлуночка при синдромі 

лівобічної гіпоплазії серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Савчук Тетяна Василівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [ДУ "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії 

ім. М. М. Амосова Нац. акад. мед. наук України"]. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—20 (26 назв). — 100 пр. — [2018-0739 А] 

 УДК 616.124-092:616.122-007.21 

2034. Смалюх О. В. Патогенетичні аспекти обґрунтованого застосування 

гепатопротекторів у комплексному лікуванні хворих на нестабільну стенокардію : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіо-

логія" / Смалюх Ольга Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-1756 А] УДК 616.12-009.72-039.37-085.244-092 

2035. Сухова С. М. Діагностичне і прогностичне значення показників дис-

функції та деформації міокарда правого шлуночка у хворих на гостру тромбо-

емболію легеневої артерії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Сухова Світлана Миколаївна ; Нац. акад. мед. наук 
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України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стра-

жеска", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Київ, 2018. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 100 пр. — [2018-0873 А] 

 УДК 616.131-005.6/.7-06:616.127-007.2]-07-037 

2036. Філатова О. Л. Клініко-інструментальна характеристика хронічної 

серцевої недостатності у чоловіків та жінок: порівняльне дослідження : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Філатова 

Олена Леонідівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр 

"Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — Київ, 2018. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2018-1554 А] 

 УДК 616.12-008.46-036-055.1-055.2 

2037. Хартанович М. В. Оптимізація анестезіологічного забезпечення па-

цієнтів з гострим коронарним синдромом під час операцій аортокоронарного 

шунтування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Хартанович Максим Володи-

мирович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2018. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2018-1509 А] 

 УДК 616.132.2-002.1-089.5-089.86 

2038. Хохлов А. В. Стентування та ангіопластика ниркових артерій при 

лікуванні вазоренальної гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Хохлов Андрій Валерійович ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології  

ім. О. О. Шалімова", [ДУ "Ін-т серця М-ва охорони здоров'я України"]. — Київ, 2018. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2018-1070 А] 

 УДК 616.13-089.844 

2039. Чернацька О. М. Ендотеліальні, структурно-функціональні та імуно-

запальні аспекти метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію і 

цукровий діабет 2-го типу та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : спец. 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Чернацька Ольга Миколаївна ;  

М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Харків, 

2018. — 21 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2018-0957 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.379-008.64]-008.9-07 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  

пов'язані з органами дихання 

На ступінь доктора 

2040. Кошель І. В. Поліпозний риносинусит, асоційований з непереносимістю 

аспірину: механізми формування, діагностика та лікування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / 

Кошель Іванна Василівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України", [ДВНЗ "Івано-

Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України]. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—37 (37 назв). — 100 пр. — [2018-0526 А] УДК 616.21-036-07-085 

На ступінь кандидата 

2041. Бєсєда Я. В. Ефективність лікування хворих на вперше діагностований 

туберкульоз легень, ускладнений гепаторенальною дисфункцією : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Бєсєда 
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Ярослав Віталійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України", [Одес. 

нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2018-1481 А] УДК 616.24-002.5-06-085 

2042. Варицька Г. О. Ефективність скороченого курсу антимікобактеріальної 

терапії у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Варицька 

Ганна Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України". — 

Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-

1804 А] УДК 616.24-002.5-085 

2043. Васильєв О. В. Оптимізація лікувальної тактики при сенсоневральній 

приглухуватості судинного ґенезу шляхом вивчення її розвитку в експерименті : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оторино-

ларингологія" / Васильєв Олександр Валерійович ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України", 

[Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2018-0408 А] УДК 616.28-008.14-085 

2044. Веселовський Л. В. Смертність хворих на туберкульоз легень, її струк-

тура, причини та організаційні заходи щодо зниження : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Веселовський Леонід 

Вікторович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2018. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 12—15 (18 назв). — 100 пр. — [2018-1485 А] 

 УДК 616.24-002.5-036-084 

2045. Ільченко А. Б. Ефективність кларитроміцина в комплексній фармако-

терапії госпітальної пневмонії на тлі важкої черепно-мозкової травми : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.28 "Клініч. фармакологія" / 

Ільченко Анастасія Борисівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, 

[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Одеса, 2018. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1816 А] 

 УДК 616.281.03:[616.24-002+616.831-001]-085 

2046. Константиновська О. С. Ефективність лікування нових випадків тубер-

кульозу легень у хворих різних вікових груп в залежності від генотипу мікобактерій 

туберкульозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.26 "Фтизіатрія" / Константиновська Ольга Сергіївна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 

Нац. акад. мед. наук України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ Ук-

раїни]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — 

[2018-0520 А] УДК 616.24-002.5-036-085 

2047. Кошак Ю. Ф. Діагностика та хірургічне лікування хворих із поєднаними 

формами туберкульозу і раку легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кошак Юрій Феодосійович ; М-во охорони 

здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України", [КЗ "Дніпропетров. 

обл. клініч. лікувал.-профілакт. об-ня "Фтизіатрія" ДОР"]. — Дніпро, 2017. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 110 пр. — [2018-0592 А] 

 УДК 616.24-002.5-008.811.9-07-089 
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2048. Лобурець А. В. Прогнозування та попередження стенозування лобово-

носового співустя при хірургічному лікуванні пацієнтів з хронічним фронтитом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Ото-

риноларингологія" / Лобурець Андрій Валерійович ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України", 

[ВДНЗ України "Укр. мед. стоматол. акад." МОЗ України]. — Київ, 2018. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2018-

1016 А] УДК 616.216-089-06-084 

2049. Меньшикова А. О. Неінвазійна дихальна підтримка глибоконедоноше-

них новонароджених з дихальними розладами: механізми дії і клінічне застосу-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 

"Педіатрія" / Меньшикова Анна Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-1020 А] УДК 616.2-053.32-085 

2050. Синько У. В. Особливості комплексної терапії хворих на хронічні 

обструктивні захворювання легень, що поєднуються з ішемічною хворобою серця : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Синько Уляна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2018-1672 А] УДК 616.24+616.12-005.4]-085 

2051. Степко В. А. Ефективність та ускладнення хіміотерапії у хворих на рак 

легені, оптимізація лікування і прогностичні критерії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Степко Валерія 

Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т. — Лиман 

(Донец. обл.), 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2018-

1876 А] УДК 616.24-006.6-085.277.3 

2052. Фіалковська А. О. Клініко-функціональна характеристика та прогнос-

тичні критерії ризику розвитку хронічного бронхіту у підлітків, які курять : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / 

Фіалковська Анастасія Олександрівна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва 

охорони здоров'я України", Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. 

наук України". — Дніпро, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 

100 пр. — [2018-0995 А] УДК 616.233-002-053.6-02:613.84 

2053. Хлистун В. М. Обґрунтування застосування ендобронхіальної терапії у 

хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень із ураженням слизової оболонки 

бронхів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 

"Фтизіатрія" / Хлистун Валентин Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. 

наук України", [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-0777 А] 

 УДК 616.24-002.5-06-085.281.9 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

2054. Баранніков К. В. Ендоскопія та малоінвазивна хірургія у діагностиці та 

лікуванні раку шлунка на ранніх стадіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра мед. наук : спец. 14.01.07 "Онкологія" / Баранніков Костянтин Володимирович ; 

М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Нац. мед. 
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акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Харків, 2018. — 32 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 25—29 (34 назви). — 120 пр. — [2018-1163 А] 
 УДК 616.33-006.6-072.1-089 

2055. Бенедикт В. В. Клініко-патогенетичне обґрунтування лікувальної так-

тики на етапах хірургічного лікування хворих на гостру непрохідність тонкої 

кишки : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Бенедикт Володимир Володимирович ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачев-

ського МОЗ України". — Тернопіль, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 

(49 назв). — 100 пр. — [2018-1842 А] УДК 616.341-007.272-089 

2056. Копчак О. В. Патогенетичне обґрунтування нових підходів до лікування 
генералізованих захворювань пародонта у пацієнтів з ендотеліальною дисфункцією 

при кардіоваскулярній патології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Копчак Оксана Вікторівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 
2018. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—39 (31 назва). — 100 пр. — [2018-1817 А]

 УДК 616.314.17+616.1]-085 

2057. Костіцька І. О. Діабетичний гастропарез: частота виникнення, фактори 

ризику, механізми розвитку, лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Костіцька Ірина Олександрівна ; 
Держ. установа "Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського Нац. акад. 

мед. наук України", [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України]. — Харків, 

2018. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—37 (29 назв). — 100 пр. 

— [2018-1537 А] УДК 616.379-008.64:616.33-002]-036-085 
2058. Кривенко Л. С. Гінгівіт у дітей з атопічними захворюваннями : (клініка, 

діагностика, профілактика та лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Кривенко Людмила Станіславівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2018. — 36 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (50 назв). — 100 пр. — [2018-0728 А] 

 УДК 616.311.2-002-053.2-036-07-08 

2059. Кушніренко І. В. Обґрунтування системи клінічного моніторингу хворих із 

кандидозним ураженням слизової оболонки верхнього відділу травного тракту в 

умовах коморбідності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Кушніренко Інеса Василівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [ДУ "Ін-т гастроентерології 

НАМН України"]. — Київ, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 29—36 (49 назв). — 100 пр. 

— [2018-0284 А] УДК 616.3:616.992.282]-036 
2060. Рейзвіх О. Е. Наукове обґрунтування стратегії антидисбіотичної про-

філактики основних стоматологічних захворювань у дітей : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Рейзвіх Ольга 

Едуардівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології та щелеп.-лицевої хірургії Нац. акад. 

мед. наук України". — Одеса, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 
(38 назв). — 100 пр. — [2018-1114 А] УДК 616.314-053.2-084 

2061. Ушко Н. О. Патогенез, диференційна діагностика, хірургічне лікування 

та профілактика ускладнень у хворих з амелобластомами щелеп : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ушко 

Наталія Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2018. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—35 (59 назв). 

— 100 пр. — [2018-1280 А] УДК 616.31-006-06-07-092-089 
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На ступінь кандидата 

2062. Алі Самех Алі. Удосконалення діагностики та оптимізація лікування 

функціональної диспепсії, асоційованої з гелікобактер-пілорі інфекцією, у дітей : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 

"Педіатрія" / Алі Самех Алі ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. 

мед. наук України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — Київ, 

2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2018-0644 А] УДК 616.33-008.1-07-085-02:616.98]-053.2 

2063. Біда Р. Ю. Клініко-лабораторне обґрунтування удосконалення методу 

діагностики та лікування гострих гнійних одонтогенних запальних процесів 

щелепно-лицевої ділянки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Біда Роксолана Юріївна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. 

нац. ун-т", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — 

Ужгород, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2018-

0566 А] УДК 616.314-002.3-07-085 

2064. Богданов О. В. Роль компонентів системи оксиду азоту у патогенезі 

ушкодження пародонта щурів за умов сполученого надлишкового надходження 

нітрату та фториду натрію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Богданов Олексій Володимирович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України 

"Укр. мед. стоматол. акад."]. — Харків, 2018. — 24, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 18—21 (16 назв). — 100 пр. — [2018-0890 А] УДК 616.314.14-092.9:612.015.3 

2065. Бокоч А. В. Клініко-лабораторне обґрунтування комплексного орто-

педичного лікування фронтальних груп зубів естетичними конструкціями : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Бокоч Анатолій Васильович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2018. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — [2018-0568 А] 

 УДК 616.314-089.23 

2066. Бурак А. Є. Оптимізація діагностики та лікування хворих на гостру 

спайкову непрохідність тонкої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Бурак Андрій Євгенович ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України". — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2018-1642 А] УДК 616.341-007.272-07-089 

2067. Воловик І. А. Корекція гіпоксії в комплексному лікуванні захворювань 

пародонта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Воловик Ірина Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-

мольця]. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2018-

1248 А] УДК 616.311.2+616.314.18]-002-06-085 

2068. Волченко І. В. Попередження жовчних витікань при резекціях печінки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Волченко Ігор Володимирович ; 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, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2018-

1369 А] УДК 616.366-002-089.168-07 

2069. Герасимюк М. І. Оптимізація діагностики та вибору методу лікування 

хворих на хронічний тонзиліт шляхом визначення субпопуляційного складу 
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лімфоцитів у крові та тканині мигдаликів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Герасимюк Максим Ілліч ; 

Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Ко-

ломійченка НАМН України", [Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України"]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 

100 пр. — [2018-0899 А] УДК 616.322-002-07-08:612.112 

2070. Гриценко С. Й. Прогнозування та профілактика неспроможності коло-

ректальних анастомозів у хворих на гостру обтураційну кишкову непрохідність : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Гриценко Степан Йосипович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тер-

нопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2018. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-1092 А] 

 УДК 616.34-007.272-07-084 

2071. Гришакова А. М. Оптимізація лікування гострого герпетичного стома-

титу у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Гришакова Анна Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т 

стоматології та щелеп.-лицевої хірургії Нац. акад. мед. наук України". — Одеса, 

2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2018-1093 А] 

 УДК 616.31-002:616.523]-053.2-085 

2072. Захарчук У. М. Клініко-патоґенетичне обґрунтування методів оптимі-

зації комплексної реабілітації хворих на хронічний панкреатит із супутнім цукровим 

діабетом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.38 

"Заг. практика — сімейна медицина" / Захарчук Уляна Михайлівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони 

здоров'я України", [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 

України"]. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2018-

0585 А] УДК 616.37-002.2-06:616.379-008.64]-08 

2073. Курінна О. Г. Удосконалення діагностики та прогнозування перебігу 

неалкогольної жирової хвороби печінки на тлі ожиріння шляхом визначення клініко-

патогенетичної ролі прозапальної активації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Курінна Олена Григорівна ;  

М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [ДУ "Нац. ін-т терапії  

ім. Л. Т. Малої НАМН України"]. — Запоріжжя, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-1656 А] 

 УДК 616.36-07-036:613.25 

2074. Лапшина К. А. Клінічне значення цитокератину 18 та фактора росту 

фібробластів 21 у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі гіпер-

тонічної хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Лапшина Катерина Аркадіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 10—13 

(21 назва). — 100 пр. — [2018-0533 А] 

 УДК 616.36-008.847.9:616.12-008.331.1]:577.112.6 

2075. Лепський В. В. Профілактика карієсу зубів у дітей молодшого шкіль-

ного віку із використанням "онієвих" гексафторосилікатів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Лепський Владлен 

В'ячеславович ; Держ. установа "Ін-т стоматології та щелеп.-лицевої хірургії Нац. 

акад. мед. наук України". — Одеса, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2018-0844 А] УДК 616.314-002-74-053.5:615.463 
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2076. Мельник Н. А. Клініко-патогенетичні особливості хронічного панкреа-

титу у поєднанні з ішемічною хворобою серця, оптимізація лікування та реабі-

літації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.38 

"Заг. практика — сімейна медицина" / Мельник Наталія Анатоліївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони 

здоров'я України", [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 

України"]. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—17 (26 назв). — 100 пр. — 

[2018-0431 А] УДК 616.37-002.2-06:616.12-005.4]-02-08 

2077. Меркулов А. О. Профілактика післяопераційних ускладнень при резек-

ціях прямої кишки : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Меркулов Андрій Олексійо-

вич ; 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, 2018. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (19 назв). — 100 пр. — [2018-1865 А] 

 УДК 616.351-089.87-06-084 

2078. Міськів А. Л. Вплив прорізування постійних зубів у дітей у різні періоди 

розвитку зубощелепної системи на формування зубощелепних аномалій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Міськів Андрій Любомирович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 

— 100 пр. — [2018-0392 А] УДК 616.314-007.1-053.2 

2079. Нікіфорова Я. В. Корекція харчової поведінки у хворих на неалкогольну 

жирову хворобу печінки з ожирінням та гіпертонічною хворобою : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 

Нікіфорова Яна Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[ДУ "Нац. ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України"]. — Харків, 2018. — 24 с. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). — 100 пр. — [2018-1867 А] 

 УДК 616.36-008.847.9-06:616.12-008.331.1]-08:613.24 

2080. Петрук Д. В. Застосування сучасних неінвазивних та малоінвазивних 

хірургічних технологій в діагностиці та лікуванні ушкоджень підшлункової залози 

при політравмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Петрук Дмитро Володимирович ; М-во охорони здоров'я 

України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2018. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2018-0452 А] 

 УДК 616.37-001-089 

2081. Плегуца О. І. Лапароскопічна рукавна резекція шлунка в лікуванні 

хворих на ожиріння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Плегуца Олександр Іларійович ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова". 

— Київ, 2018. — 25 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—23 (21 назва). — 100 пр. — [2018-

0456 А] УДК 616.33-089.819-089.873 

2082. Слободяник Н. М. Патогенетичне обґрунтування корекції патологічних 

змін в підшлунковій залозі в залежності від стресостійкості тварин : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 

Слободяник Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 

ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Харків, 2018. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2018-1596 А] 

 УДК 616.37-085-092.9 
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2083. Смецков Д. О. Хірургічне лікування перфоративної пілородуоденальної 

виразки без ваготомії з використанням мініінвазивних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Смецков 

Дмитро Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. після-

диплом. освіти. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2018-0988 А] УДК 616.342-002.44-089 

2084. Смірнов А. С. Морфофункціональний стан шлунка за умов тривалої дії 

на організм тварин епіхлоргідрину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Смірнов Антон Сергійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т"]. 

— Харків, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 (29 назв). — 

100 пр. — [2018-0349 А] УДК 616.36-092.18-099:547.313.3-311 

2085. Сороківський І. С. Усунення гострих післяекстракційних ороантраль-

них сполучень із використанням сучасних біоматеріалів для керованої тканинної 

регенерації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Сороківський Іван Степанович ; М-во охорони здоров'я 

України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1673 А] 

 УДК 616.314-089.843-06-036.82 

2086. Херсонська Т. Б. Клінічне обґрунтування диференційного застосування 

мікроімплантатів й мініпластин при ортодонтичному лікуванні хворих з вторинними 

деформаціями зубних рядів й аномаліями положення зубів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Херсонська 

Тетяна Борисівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології та щелеп.-лицевої хірургії Нац. 

акад. мед. наук України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2018-0875 А] 

 УДК 616.314-007.2-089.843 

2087. Христенко Т. О. Молекулярно-імуногістохімічна характеристика гіпер-

пластичних поліпів та аденокарциноми шлунка кишкового типу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / 

Христенко Тетяна Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. 

ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2018-1235 А] УДК 616.33-006-07:611.018 

2088. Чамата В. В. Порівняльна характеристика технологій непрямих рестав-

рацій фронтальної групи зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Чамата Вікторія Валеріївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 

2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2018-1718 А] 

 УДК 616.314-007-08 

2089. Черепюк О. М. Обґрунтування ранньої профілактики карієсу тимчасо-

вих зубів у дітей Прикарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Черепюк Олена Миколаївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2018-0628 А] 

 УДК 616.314-002-053.2-084(477.84/.86) 

2090. Якубовська І. А. Особливості перебігу, лікування та профілактики 

хронічних захворювань біліарної системи на тлі ожиріння : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.38 "Заг. практика — сімейна медицина" / 
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Якубовська Інесса Андріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2018. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2018-0639 А] 

 УДК 616.361/.366-002.2-036-084-085:613.25 

2091. Ярмошук І. Р. Клініко-лабораторне обґрунтування використання остео-

пластичного матеріалу і антирезорбенту в комплексному лікуванні генералізованого 

пародонтиту у хворих з остеопенією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ярмошук Ірина Романівна ; М-во 

охорони здоров'я України, ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-

Франківськ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 100 пр. — [2018-

1160 А] УДК 616.314.17-008.1-018.4-07-089 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  

органів, ендокринних органів 

На ступінь кандидата 

2092. Гаврисьо В. А. Статеві відмінності холінергічної регуляції серця при 

гіпертиреозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.04 "Патол. фізіологія" / Гаврисьо Василь Андрійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т", [Держ. ВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Чернівці, 

2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1043 А]

 УДК 616.441-008.61-06:616.12]-092 

2093. Гордієнко І. М. Експресія та сигнальні властивості CD150 рецептора у 

В-лімфоцитах при хронічному лімфолейкозі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Гордієнко Інна Михайлівна ; 

НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. 

— Київ, 2018. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (15 назв). — 100 пр. — [2018-

1849 А] УДК 616.4-006.6:577.354 

2094. Данилюк М. Б. Профілактика, діагностика і лікування гіпопаратиреозу в 

ранньому післяопераційному періоді при операціях на щитоподібній залозі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Данилюк Михайло Богданович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. 

"Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України", [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — 

Запоріжжя, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. — 

[2018-0811 А] УДК 616.44-089-06:616.447-008.64-07-084-085 

2095. Козявкіна Н. В. Нейрогуморальна регуляція тиреотропних ефектів 

мінеральної води Нафтуся : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Козявкіна 

Наталія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [ДП "Укр. НДІ медицини 

трансп. МОЗ України"]. — Тернопіль, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-0515 А] 

 УДК 616.441-002:615.327(477.83) 

2096. Козявкіна О. В. Вегетотропні ефекти біоактивної води Нафтуся та їх 

ендокринний, метаболічний і імунний супровід : (експерим.-клініч. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 

фізіологія" / Козявкіна Ольга Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 
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ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [ДП "Укр. 

НДІ медицини трансп. МОЗ України"]. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2018-0516 А] УДК 616.441:615.327(477.83) 

2097. Шушляпіна О. В. Вплив ожиріння на морфофункціональний стан 

щитоподібної залози та обґрунтування методів лікування поєднаної патології у 

хворих пре- та пубертатного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Шушляпіна Олена Володимирівна ; Держ. 

установа "Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського Нац. акад. мед. 

наук України", [Держ. установа "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН 

України"]. — Харків, 2018. — 27 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (13 назв). — 100 пр. 

— [2018-1559 А] УДК 616.441-008-02:613.25]-053.5/.6 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь кандидата 

2098. Гоні С.-А. Т. Оптимізація хірургічного лікування місцевих променевих 

пошкоджень покривних тканин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Гоні Сімеха-Аліна Тахірівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1372 А] 

 УДК 616.5-001.28-089 

2099. Кізіна І. Є. Клініко-епідеміологічні особливості хворих на оніхомікоз на 

Поділлі та удосконалення їх лікування з урахуванням розладів мікроциркуляції 

шкіри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 

"Шкір. та венер. хвороби" / Кізіна Ірина Євгеніївна ; Держ. установа "Ін-т дермато-

логії та венерології НАМН України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ 

України]. — Харків, 2018. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — 

[2018-0505 А] УДК 616.596-002.828-036-085 

2100. Кукушкіна С. М. Імунологічні критерії прогнозу ефективності інтер-

феронотерапії у хворих на меланому шкіри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Кукушкіна Світлана Миколаївна ;  

М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—20 (29 назв). — 100 пр. — [2018-1615 А] 

 УДК 616.5-006.81-085.37 

2101. Мочульська О. М. Клініко-патогенетичне обґрунтування індукції імуно-

логічної толерантності на фоні проведення специфічної імунотерапії в дітей, хворих 

на атопічний дерматит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Мочульська Оксана Миколаївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України". — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(23 назви). — 100 пр. — [2018-0293 А] УДК 616.5-002-053.2-085:612.017 

2102. Петренко А. В. Визначення тактики лікування акне на підставі оцінки 

ролі спадковості в тяжкості перебігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Петренко Анастасія 

Вадимівна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України", [Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Харків, 2018. — 

17 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (20 назв). — 100 пр. — [2018-

1628 А] УДК 616.53-002.33-02-056.7-085 
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2103. Салей О. А. Комплексне лікування хворих на оніхомікоз із поетапним та 
диференційованим застосуванням антимікотиків і препаратів патогенетичної 
спрямованості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Салей Олена Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т 
дерматології та венерології НАМН України", [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. 
М-ва охорони здоров'я України"]. — Харків, 2018. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 
(17 назв). — 100 пр. — [2018-1036 А] УДК 616.596-002.828-085:615.282 

2104. Яакубі Р. Оптимізація терапії хворих на вугрову хворобу з супутньою 
кандидозною інфекцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Яакубі Ранда ; Держ. установа "Ін-т 
дерматології та венерології НАМН України", [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ 
України]. — Харків, 2018. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — 
[2018-1640 А] УДК 616.53-002-06:616.9-002.828]-085 

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової  

та статевої систем. Урологія 

На ступінь кандидата 

2105. Арійчук О. І. Патофізіологічний аналіз змін функції нирок, цитокінів та 
фібринолітичної активності сечі за умов літотрипсії ниркових каменів, шляхи 
патогенетичної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Арійчук Олександр Ігорович ; М-во охорони 
здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". — 
Чернівці, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). 
— 100 пр. — [2018-1082 А] УДК 616.61-003.7-08 

2106. Вікарчук М. В. Критерії відбору хворих на клінічно місцево-розпов-
сюджений рак передміхурової залози до проведення радикальної простатектомії з 
оцінкою її онкологічних результатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Вікарчук Марк Володимирович ; Держ. 
установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2018. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 130 пр. — [2018-0412 А] 

 УДК 616.65-006.6-036.1-085 
2107. Коваль Д. В. Обґрунтування нових підходів до ранньої метафілактики 

сечокам'яної хвороби з врахуванням біологічних властивостей чинників інфекцій-
ного ґенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.06 "Урологія" / Коваль Дмитро Васильович ; Нац. акад. мед. наук України, 
Держ. установа "Ін-т урології НАМН України". — Київ, 2018. — 28 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 22—23 (8 назв). — [2018-0509 А] УДК 616.62-003.7-084 

2108. Поворознюк М. В. Стан репродуктивного здоров'я чоловіків з непліддям 
у шлюбі та медичні заходи його покращення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Поворознюк Михайло 
Володимирович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України", [Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Київ, 2018. — 28 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 22—23 (16 назв). — 100 пр. — [2018-0457 А] УДК 616.697-08 

2109. Сташевська Н. В. Гіпероксалурія у хворих на пієлонефрит: механізми 
формування та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.37 "Нефрологія" / Сташевська Наталія Вадимівна ; Нац. акад. мед. наук 
України, Держ. установа "Ін-т нефрології НАМН України". — Київ, 2018. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). — 100 пр. — [2018-0311 А] 

 УДК 616.633:616.61-002]-08 
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2110. Чапля М. М. Особливості прогнозування та алгоритм лікування 

ускладнень черезшкірної нефролітотрипсії у хворих на нефролітіаз : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Чапля Микола 

Миколайович ; Держ. установа "Ін-т урології НАМН України", [Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького]. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2018-0998 А] УДК 616.61-07-08 

616.7 Патологія органів руху, пересування. Скелетна  

та рухова системи 

На ступінь доктора 

2111. Єгудіна Є. Д. Особливості перебігу, морфологічних проявів і патогенезу 

ангіопатії при системних автоімунних ревматичних захворюваннях : (клініко-

експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.12 "Ревматологія" / Єгудіна Єлизавета Давидівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Донец. нац. мед. ун-т. — Лиман (Донец. обл.), 2017. — 35 с. — Бібліогр.: 

с. 23—29 (64 назви). — 100 пр. — [2018-1099 А] УДК 616.72:616.14]-036-092 

2112. Ярмолюк Ю. О. Система відновного лікування постраждалих із множин-

ними переломами довгих кісток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Ярмолюк Юрій Олександро-

вич ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів 

ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-

мольця МОЗ України]. — Харків, 2018. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 27—32 (34 назви). — 120 пр. — [2018-1000 А] УДК 616.717/.718-001.5-08 

На ступінь кандидата 

2113. Клапчук Ю. В. Синовіальні кісти колінного суглоба. Клініка, діагнос-

тика та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Клапчук Юрій Вікторович ; Нац. акад. мед. 

наук України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Си-

тенка Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ 

України]. — Харків, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 110 пр. 

— [2018-0918 А] УДК 616.768-006:616.728.3]-07-08 

2114. Міхановський Д. О. Комбінована система фіксації модульного ендо-

протеза проксимального відділу плечової кістки : (експерим.-клініч. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травма-

тологія та ортопедія" / Міхановський Дмитро Олександрович ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка 

Нац. акад. мед. наук України". — Харків, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 12—16 (21 назва). — 150 пр. — [2018-0930 А] УДК 616.717.4-089.843 

2115. Моселіані Х. Променева діагностика ускладнень зрощення діафізарних 

переломів кісток гомілки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Моселіані Хатіа ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2018. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2018-1185 А] 

 УДК 616.718.5/.6-001.5-06-085.849.1 

2116. Фусс Ю. О. Оптимізація профілактики та лікування бактерійних гнійно-

запальних захворювань м'яких тканин у спортсменів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Фусс Юлія Олегівна ;  
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М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — 

Тернопіль, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). 

— 100 пр. — [2018-1716 А] УДК 616.74-002.3-084-089:796.071 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь кандидата 

2117. Шинкаренко Т. В. Патоморфологічна характеристика та оптимізація 

діагностики дифузних гліом головного мозку : (імуногістохім. аспекти) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / 

Шинкаренко Тимофій Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. 

мед. ун-т, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України"]. — 

Запоріжжя, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2018-1239 А] УДК 616.831-006-07:611.018 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Хворобливі  

психічні стани 

На ступінь доктора 

2118. Сидоренко А. Ю. Комплексна система медико-психологічного супро-

воду пацієнтів із вродженими вадами серця на різних етапах психоонтогенезу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. 

психологія" / Сидоренко Анастасія Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2018. — 44 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 36—40 (40 назв). — 100 пр. — [2018-1148 А] 

 УДК 616.89-008-06:616.12-007]-053.2-08 

На ступінь кандидата 

2119. Волошин Т. Б. Клініко-психологічні особливості дітей з розладами 

аутичного спектру та їх реабілітація за системою інтенсивної нейрофізіологічної 

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

19.00.04 "Мед. психологія" / Волошин Тарас Богданович ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Держ. установа "Ін-т неврології, 

психіатрії та наркології НАМН України"]. — Харків, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (29 назв). — 100 пр. — [2018-0897 А] 

 УДК 616.896-053.2-036-085:615.851 

2120. Радченко Т. М. Клініко-патогенетичні, патопсихологічні та імунологічні 

особливості перебігу опіоїдної залежності у жінок з коморбідною патологією 

щитоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.17 "Наркологія" / Радченко Тетяна Миколаївна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України", 

[Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т" МОЗ України (Рубіжне)]. — Харків, 2018. — 

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

[2018-1393 А] УДК 616.89-008.441.3-06:616.44]-02-092-08 

2121. Стаханов К. О. Медико-психологічний супровід пацієнтів з проявами 

постшизофренічної депресії : (гендерно-специф. та сімейноцентр. підхід) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / 

Стаханов Кирило Олегович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 
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післядиплом. освіти, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Харків, 2018. — 23 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (28 назв). — 100 пр. — [2018-1150 А] УДК 616.895.8-06-08 
2122. Чередніченко Н. В. Диференціальна діагностика м'яких нейрокогні-

тивних розладів у осіб похилого та старечого віку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Чередніченко Наталія 
Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та 
наркології, [ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України"]. — Київ, 
2018. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (16 назв). — 120 пр. — [2018-1352 А]
 УДК 616.894-053.9-07 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь доктора 

2123. Алієв С. П. Обґрунтування та удосконалення системи епідеміологічного 
і паразитологічного нагляду за триденною малярією на етапі її елімінації у 
Республіці Таджикистан : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Алієв Самардин Партоєвич ; Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти, [Таджикистан. НДІ профілакт. медицини М-ва охорони здоров'я 
Респ. Таджикистан]. — Харків, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 
(38 назв). — 100 пр. — [2018-0645 А] УДК 616.936-036:614.4](575.3) 

2124. Коваль Т. І. ВІЛ-інфекція і хронічний гепатит С у коінфікованих па-
цієнтів: клініко-епідеміологічна характеристика та оптимізація лікувально-діагнос-
тичної тактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Коваль Тетяна Ігорівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Вищ. держ. навч. закл. України 
"Укр. мед. стоматол. акад."]. — Харків, 2018. — 45 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 34—41 (50 назв). — 100 пр. — [2018-1100 А] 

 УДК 616.98:578.828ВІЛ+616.36-002]-07-08 

На ступінь кандидата 

2125. Кузнєцова А. А. Оптимізація діагностики та корекції порушень еритро-
поезу у ВІЛ-інфікованих осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Кузнєцова Анастасія Анатоліївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Харків. нац. мед. 
ун-т]. — Харків, 2018. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—24 (19 назв). — 100 пр. 
— [2018-1104 А] УДК 616.98:578.828ВІЛ+616.155.19]-07-08 

2126. Чемич О. М. Клініко-епідеміологічні та мікробіологічні особливості 
перебігу гастроінтестинальної форми сальмонельозу, удосконалення діагностики та 
лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 
"Інфекц. хвороби" / Чемич Оксана Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, 
Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Сум. держ. ун-т]. — Вінниця, 2018. — 
25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (20 назв). — 100 пр. — [2018-
0785 А] УДК 616.98:579.84]-036.1-07-085 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь кандидата 

2127. Бежуашвілі І. Г. Вибір тактики оперативних утручань при тромбозі 

інфраінгвінального шунта у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Бежуашвілі Іраклій Гурамович ; 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, 2018. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-

1564 А] УДК 617.58-005.4-005.6-089 

2128. Бохонко Р. Л. Профілактика та лікування тромбогеморагічних усклад-

нень в хірургії ізольованої та поєднаної травми живота : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Бохонко Роман 

Любомирович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького. — Львів, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — 

[2018-1444 А] УДК 617.55-001-089-06:616.14-005.6-084-08 

2129. Василов В. В. Білатеральні переломи стегна у постраждалих з полі-

травмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 

"Травматологія та ортопедія" / Василов Валентин Васильович ; М-во охорони 

здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т, [Держ. закл. "Укр. наук.-практ. центр екстр. 

мед. допомоги та медицини катастроф М-ва охорони здоров'я України"]. — Лиман 

(Донец. обл.), 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (8 назв). — 100 пр. — [2018-

1604 А] УДК 617.582-001.5-07-08 

2130. Гоні С.-К. Т. Оптимізація хірургічного лікування хворих на хронічну 

критичну ішемію нижніх кінцівок з дистальною формою ураження судинного русла : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Гоні Самха-Катерина Тахірівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 

ун-т. — Харків, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 

— [2018-1570 А] УДК 617.58-005.4-089 

2131. Кондакова О. Ю. Хірургічне лікування хворих з поєднаними захворю-

ваннями органів черевної порожнини та птозом її передньої стінки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кондакова 

Олена Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-

мольця. — Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-0975 А] УДК 617.55-089 

2132. Кохан Р. С. Ендовенозна лазерна коагуляція варикозних вен нижніх 

кінцівок: попередження ускладнень та рецидивів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кохан Роман Степанович ;  

М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України". — Тернопіль, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—17 

(35 назв). — 100 пр. — [2018-1263 А] УДК 617.58:616.14-007.64]-089:615.849.19 

2133. Палагнюк К. В. Травма хребта у постраждалих з політравмою в 

результаті дорожньо-транспортної пригоди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Палагнюк Костянтин 

Валентинович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т, [Держ. закл. 

"Укр. наук.-практ. центр екстр. мед. допомоги та медицини катастроф М-ва охорони 

здоров'я України"]. — Лиман (Донец. обл.), 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(8 назв). — 100 пр. — [2018-1110 А] УДК 617.547-001.5:656.1.087 

2134. Ткаченко В. В. Застосування відеоторакоскопічних оперативних 

втручань в діагностиці та лікуванні хворих на об'ємні утворення середостіння : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Ткаченко Володимир Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 
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мед. ун-т, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України"]. — 

Харків, 2018. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — [2018-1879 А] 

 УДК 617.54-072 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь доктора 

2135. Турчин М. В. Експериментальне обґрунтування застосування керато-

ксеноімплантації при запальних захворюваннях і пошкодженнях рогівки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 

Турчин Микола Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2018. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (34 назви). — 100 пр. — [2018-0764 А] 

 УДК 617.713-089.844 

2136. Уманець М. М. Експериментальне та клінічне обґрунтування засто-

сування високочастотного електрозварювання біологічних тканин у вітреорети-

нальній хірургії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.18 "Офтальмологія" / Уманець Микола Миколайович ; Держ. установа, "Ін-т 

очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України". — Одеса, 2018. — 

34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—30 (51 назва). — 100 пр. — [2018-1552 А] 

 УДК 617.7-089:621.791.7 

На ступінь кандидата 

2137. Биць Ю. Ю. Генетичні аспекти розвитку катаракти: вплив алельного 

поліморфізму генів кристаліну та протеасоми : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Биць Юрій Юрійович ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. 

— Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2018-

0964 А] УДК 617.741-004.1-056.7:575.1 

2138. Бондар Н. І. Оптимізація хірургічного лікування і прогнозування 

результату у хворих з відкритою травмою ока із залученням зони лімба : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / 

Бондар Наталія Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-

диплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. мед. ун-т]. — Київ, 2018. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2018-1683 А] 

 УДК 617.7-001-089 

2139. Грубник Н. П. Прогнозування зорових функцій при контузії очного 

яблука з урахуванням мікроструктурних змін сітчастої та судинної оболонок : 

(клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Грубник Наталія Павлівна ; Держ. установа 

"Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України". — Одеса, 

2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-1528 А]

 УДК 617.735-02:617.7-001.31]-092.4 

2140. Дзюба Н. О. Ефективність низькоенергетичної світлодіодної терапії в 

комплексному лікуванні вікової дегенерації макули : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Дзюба Наталія Олек-

сандрівна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова 
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НАМН України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ 

України]. — Одеса, 2018. — 17 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (20 назв). — 100 пр. — 

[2018-0816 А] УДК 617.736-007.1-085.849.19 

2141. Івженко Л. І. Особливості клініки та лікування дисфункції мейбомієвих 

залоз у хворих на діабетичну полінейропатію : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Івженко Людмила 

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

ім. П. Л. Шупика, [Харків. нац. мед. ун-т]. — Київ, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2018-1855 А] 

 УДК 617.776-008.6:616.379-008.64]-07-085 

2142. Комаровська І. В. Прогностична цінність дослідження адипонектину, 

резистину та сексстероїд зв'язуючого глобуліну на різних стадіях діабетичної 

ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Комаровська Інна 

Василівна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, 

[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, МОЗ України]. — Київ, 2018. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2018-1858 А] 

 УДК 617.735:616.379-008.64]-07:577.17:577.112.82 

2143. Мелліна В. Б. Ефективність лікування дисбінокулярної амбліопії при 

співдружній косоокості за допомогою призмових окулярів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Мелліна 

Вікторія Борисівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2018-0551 А] 

 УДК 617.751.6:617.761-009.11]-085:617.7-089.24 

2144. Сурова К. І. Ефективність лікування хворих на міопію залежно від стану 

антиоксидантної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Сурова Катерина Іллівна ; Держ. установа "Ін-т 

очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України". — Одеса, 2018. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2018-0872 А] 

 УДК 617.753.2-085 

2145. Хадрі Вассім. Оптимізація двоетапного методу лікування хворих на 

первинну відкритокутову глаукому в поєднанні з катарактою : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Хадрі 

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

ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. мед. ун-т]. — Київ, 2018. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2018-0996 А] 

 УДК 617.7-007.681+617.741-004.1]-08 

618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 

2146. Диндар О. А. Прогнозування і профілактика перинатальної патології у 

жінок з невиношуванням на тлі надлишкової маси тіла і метаболічного синдрому : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство 

та гінекологія" / Диндар Олена Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—36 

(57 назв). — 100 пр. — [2018-0818 А] УДК 618.3-056.257:616-008.9]-084 
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2147. Пасієшвілі Н. М. Шляхи зниження перинатальної смертності та 

захворюваності при інфекційно-запальних ураженнях плода : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 

Пасієшвілі Нана Мерабівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — 

Київ, 2018. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (35 назв). — 100 пр. — [2018-1027 А]

 УДК 618.333-084:[618.33:616.9 

2148. Подольський В. В. Стан репродуктивного здоров'я жінок фертильного 

віку з порушеннями вегетативного гомеостазу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Подольський 

Володимир Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького, [Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології 

Нац. акад. мед. наук України"]. — Львів, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—36. 

— 100 пр. — [2018-1832 А] УДК 618.17-02:616-009 

2149. Рибін А. І. Оптимізація медикаментозного лікування хворих на рак 

яєчників: медико-біологічні основи прогнозування та подолання платинорезис-

тентності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 

"Онкологія" / Рибін Андрій Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т 

раку, [ДВНЗ "Одес. нац. мед. ун-т"]. — Київ, 2018. — 51 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 39—46 (61 назва). — 100 пр. — [2018-1707 А] УДК 618.11-006-085 

На ступінь кандидата 

2150. Аліпова Н. Ф. Оптимізація діагностики та профілактики гестаційних і 

перинатальних ускладнень при тиреоїдній дисфункції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Алі-

пова Наталія Федорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядип-

лом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-1121 А] УДК 618.3-06:616.44-008.6]-07-084 

2151. Бабінчук О. В. Особливості перебігу вагітності та пологів, стан фето-

плацентарного комплексу при багатоплідній вагітності, залежно від типу пла-

центації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Бабінчук Олена Василівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України", 

[Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Дніпро, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(20 назв). — 150 пр. — [2018-1404 А] УДК 618.25-036 

2152. Грищук К. О. Особливості клімактеричного синдрому з провідним 

симптомом артропатії та шляхи його корекції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Грищук 

Ксенія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2018-1251 А] 

 УДК 618.173-02:616.72-002]-08 

2153. Коваль С. Д. Діагностика та профілактика ускладнень варикозної хво-

роби у вагітних та породіль : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Коваль Софія Дмитрівна ; ДУ 

"Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 

2018. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2018-0327 А]

 УДК 618.3+618.7]:616.147.3-007.64-06-07 
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2154. Леміш Н. Ю. Прогнозування гестаційного діабету та профілактика 

акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних на тлі природної йодної 

недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Леміш Наталія Юріївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т"]. — Ужгород, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-0383 А] 

 УДК 618.3-06:616.379-008.64-036-07]:[616-008.811.4:546.15 

2155. Литвин Н. В. Діагностика та профілактика відшарування хоріона у 

жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-

кологія" / Литвин Наталія Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-0538 А] 

 УДК 618.34-007.4-07-084:618.19-089.87-06 

2156. Матвійків Н. І. Оптимізація програми діагностики та лікування фонових 

захворювань шийки матки у жінок з доброякісними пухлинами яєчників : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Матвійків Назар Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2018-0335 А] 

 УДК 618.146-006.03-06-07-08 

2157. Набхан О. В. Профілактика невиношування вагітності у ІІ триместрі у 

жінок, які багато народжують : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Набхан Олена Володимирівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика. — Київ, 2018. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2018-

1140 А] УДК 618.39-084 

2158. Нітефор Л. В. Саркома молочної залози: оптимізація діагностики та 

лікування хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.07 "Онкологія" / Нітефор Лариса Василівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Донец. нац. мед. ун-т, [Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

М-ва охорони здоров'я України"]. — Лиман (Донец. обл.), 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2018-1868 А] УДК 618.19-006.3-07-08 

2159. Петриченко В. В. Оптимізація методів профілактики та лікування 

артеріальної гіпотензії під час проведення спінальної анестезії при кесарському 

розтині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 

"Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Петриченко Вадим Віталійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

Київ, 2018. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2018-1029 А] 

 УДК 618.5-089.5-089.888.61:616.12-008.331.4-084-085 

2160. Стахорна Ю. С. Профілактика невиношування вагітності у жінок з 

вродженими аномаліями розвитку матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Стахорна Юлія 

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

ім. П. Л. Шупика, [Сум. держ. ун-т]. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(7 назв). — 100 пр. — [2018-1040 А] УДК 618.39-084:618.14-056.7 
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2161. Сухоставець Н. П. Оптимізація діагностики та тактики ведення вагітних 

з доброякісними пухлинами та пухлиноподібними утвореннями яєчників : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Сухоставець Наталія Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Сум. держ. ун-т]. — Київ, 2018. — 

23 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2018-1060 А] 

 УДК 618.3-06:618.11-006]-07-084 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового  

значення. Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь доктора 

2162. Бричка С. Я. Розвиток наукових основ створення функціональних ма-

теріалів з нанотрубками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Бричка Сергій Якович ; Київ. нац. ун-т 

технологій та дизайну. — Київ, 2018. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—38 (76 назв). — 100 пр. — [2018-1565 А] УДК 620.22:620.3 

2163. Гайдук С. В. Розвиток і застосування наукових принципів легування для 

розробки жароміцних нікелевих сплавів з гарантованими властивостями : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріало-

знавство" / Гайдук Сергій Валентинович ; Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 

2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (46 назв). — 100 пр. — [2018-1568 А]

 УДК 620.22:669.245.018.44 

2164. Дергач Т. О. Теоретичні та технологічні основи керування структурою 

для підвищення корозійної стійкості труб з низьколегованих і високолегованих 

сталей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.01 

"Матеріалознавство" / Дергач Тетяна Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. 

акад. буд-ва та архітектури". — Дніпро, 2018. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—38 (47 назв). — 100 пр. — [2018-0815 А] 

 УДК 620.195:669.15-194.5 

2165. Звірко О. І. Розроблення методології діагностування корозійно-водневої 

деградації конструкційних сталей тривалої експлуатації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.10 "Діагностика матеріалів і конструк-

цій" / Звірко Ольга Іванівна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — 

Львів, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (44 назви). — 100 пр. — [2018-

1576 А] УДК 620.193:624.014.2 

2166. Савченко О. В. Моделі і методи оптимізації деформівних дисипативних 

конструкцій з композиційних матеріалів при динамічних навантаженнях : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.02.04 "Механіка деформів. 

твердого тіла" / Савченко Олена Віталіївна ; Луц. нац. техн. ун-т, [Чернігів. нац. 

технол. ун-т]. — Луцьк, 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (58 назв). — 100 пр. 

— [2018-0305 А] УДК 620.168:539.3 

На ступінь кандидата 

2167. Гаврилюк М. Р. Розроблення екологічно безпечної змащувально-охо-

лоджувальної рідини підвищеної протикорозійної дії для механічної обробки 

високоміцних сталей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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спец. 05.17.14 "Хім. опір матеріалів та захист від корозії" / Гаврилюк Марія Ро-

манівна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2018. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-0481 А]

 УДК 620.197.3:621.895 

2168. Гречин Б. Д. Екологістичні підходи до використання енергетичного 

потенціалу деревної біомаси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середо-

вища" / Гречин Богдан Дмитрович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, 

[Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Рівне, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—23 (24 назви). — 100 пр. — [2018-1326 А] УДК 620.92:662.71 

2169. Паламар В. А. Формування безпечності натуральних шкір з використан-

ням монтморилоніту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.08 "Товарознавство непродовол. товарів" / Паламар Віра Анатоліївна ; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(21 назва). — 100 пр. — [2018-1054 А] УДК 620.22:675.1.024.43 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка.  

Електротехніка. Машинобудування загалом 

На ступінь кандидата 

2170. Халіль В. В. Удосконалення системи управління ризиками небезпек на 

машинобудівному виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Халіль Вікторія Вячеславівна ; М-во освіти і 

науки України, НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони 

праці", [Нац. авіац. ун-т]. — Харків, 2018. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—24 

(13 назв). — 100 пр. — [2018-0997 А] УДК 621-78:331.45 

621.0 Теорія машинобудування (машинознавство).  

Ядерна техніка 

621.039 Прикладна ядерна фізика. Атомна енергетика та атомна 

промисловість. Атомне машинобудування 

На ступінь доктора 

2171. Халімончук В. А. Розробка, впровадження та використання моделей 

просторової кінетики для обґрунтування безпеки ядерних енергетичних реакторів 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.14 

"Тепл. та ядер. енергоустановки" / Халімончук Володимир Адамович ; НАН України, 

Ін-т ядер. дослідж. [та ін.]. — Київ, 2018. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—43 

(42 назви). — 100 пр. — [2018-1350 А] УДК 621.039.512 

На ступінь кандидата 

2172. Кордуба І. Б. Науково-технічне обґрунтування зняття з експлуатації 

водних комплексів об'єктів ядерної енергетики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоустановки" / Кордуба 

Ірина Богданівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Держ. екол. акад. післядиплом. освіти 

та упр. М-ва екології та природ. ресурсів України]. — Одеса, 2018. — 16 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2018-0521 А] 

 УДК 621.039.58:[621.039.534.2:628.13 
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621.1 Теплові двигуни загалом. Отримання, розподіл  

та використання пари. Парові двигуни. Парові котли 

На ступінь доктора 

2173. Дінжос Р. В. Теплофізичні властивості полімерних мікро- і нанокомпо-

зиційних матеріалів та аналіз ефективності їх застосування для теплоенергетичного 

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

05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Дінжос Роман Володи-

мирович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики, [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухо-

млинського]. — Київ, 2018. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41 (46 назв). — 

100 пр. — [2018-1409 А] УДК 621.1:620.22]:536 

На ступінь кандидата 

2174. Казарова І. О. Підвищення ефективності систем енергопостачання за 

рахунок впровадження когенерації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Казарова 

Інна Олександрівна ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного, 

[Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2018. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (18 назв). — 100 пр. — [2018-0496 А] УДК 621.16 

2175. Канигін О. В. Підвищення ефективності газових жаротрубних водо-

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

05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Канигін Олександр 

Вікторович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2018-0972 А] УДК 621.181.123 

621.22 Гідравлічна енергія. Водна енергія. Гідравлічні машини 

На ступінь кандидата 

2176. Браженко В. М. Очищення робочих рідин повнопотоковим гідроди-

намічним фільтром з обертовим перфорованим циліндром та бункером для осаду : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.17 "Гідравл. 

машини та гідропневмоагрегати" / Браженко Володимир Миколайович ; Сум. держ. 

ун-т, [Нац. авіац. ун-т]. — Суми, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-1844 А] УДК 621.22 

2177. Хоменко О. В. Керування потоком в гідродинамічних системах на основі 

властивостей спійманих вихорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Хоменко Ольга 

Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". 

— Київ, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2018-1837 А] УДК 621.22-50 

621.3 Електрика. Електротехніка 

На ступінь кандидата 

2178. Кушлик Р. Р. Обґрунтування параметрів електротехнологічного комп-

лексу для покращення функціональних властивостей біопального : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 

системи" / Кушлик Руслан Романович ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. — 

Мелітополь (Запоріз. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 

— 100 пр. — [2018-1657 А] УДК 621.3:662.753/.576.08 
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621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання,  

розподіл та регулювання електричної енергії. Електричні  

машини та прилади. Електричні вимірювання. Технічне  

застосування магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

2179. Акинін К. П. Магнітоелектричні безконтактні системи малої потужності 

при обмеженому виборі вимірюваних координат : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Акинін 

Костянтин Павлович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — Київ, 2018. — 36 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—34 (35 назв). — [2018-1402 А] УДК 621.31:537.8 

2180. Ягуп К. В. Покращення енергетичних показників електротехнічних 

систем із застосуванням пошукової оптимізації на комп'ютерних моделях : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. 

комплекси та системи" / Ягуп Катерина Валеріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т", [Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 

2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (46 назв). — 100 пр. — [2018-1519 А]

 УДК 621.313:004.94 

На ступінь кандидата 

2181. Бомбик В. С. Система керування мережевим багаторівневим інвертором 

напруги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 

"Електротехн. комплекси та системи" / Бомбик Вадим Сергійович ; Вінниц. нац. 

техн. ун-т. — Вінниця, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). 

— 100 пр. — [2018-0403 А] УДК 621.314.572 

2182. Бурега Н. В. Електротехнологічний комплекс регенерації енергії викидів 

на основі фотобіореактора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Бурега Назар Васильо-

вич ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка]. — Київ, 2018. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (12 назв). — 100 пр. — [2018-1365 А] УДК 621.311.26 

2183. Давиденко Н. В. Моніторинг ефективності електроспоживання насосних 

станцій системи комунального водопостачання з урахуванням чинників зовнішнього 

середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 

"Електротехн. комплекси та системи" / Давиденко Ніна Володимирівна ; Вінниц. 

нац. техн. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Вінниця, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2018-0422 А] УДК 621.311:658.26 

2184. Дяченко О. В. Розвиток методів знаходження часткової участі у відпо-

відальності за порушення якості електроенергії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Дячен-

ко Олександр Васильович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2018. 

— 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1612 А] 

 УДК 621.311-021.4 

2185. Ложкін Р. С. Покращення енергетичних характеристик секції сильно-

струмного лінійного індукційного прискорювача заряджених часток шляхом удоско-

налення її елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.09.13 "Техніка сильних електр. та магніт. полів" / Ложкін Руслан Сергійо-

вич ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2018. — 23 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—21 (23 назви). — 100 пр. — [2018-0541 А] УДК 621.314 
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2186. Мисак С. Й. Підвищення ефективності роботи систем пилоприготування 

котлів енергоблоків ТЕС при спалюванні непроектних видів палива : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та 

пром. теплоенергетика" / Мисак Степан Йосифович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 

— Львів, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 

100 пр. — [2018-0337 А] УДК 621.311.22.036.5 

2187. Момот В. В. Підвищення надійності функціонування систем обліку 

електроенергії у трифазних електромережах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Момот 

Віталій Вікторович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-0557 А]

 УДК 621.317.38:621.316.1.025.3 

2188. Ніценко В. В. Підвищення показників ефективності функціонування ре-

лейного захисту збірних шин розподільчих установок : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / 

Ніценко Володимир Вікторович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. — 

Харків, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 100 пр. — 

[2018-0853 А] УДК 621.316.925 

2189. Руденко С. С. Вдосконалення методів контролю та діагностики заземлю-

вальних пристроїв діючих високовольтних енергооб'єктів України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.13 "Техніка сильних електр. та 

магніт. полів" / Руденко Сергій Сергійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 

— Харків, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (27 назв). — 120 пр. — 

[2018-0475 А] УДК 621.316.9 

2190. Тітов М. Ю. Поліпшення інтегральних характеристик стаціонарного 

плазмового двигуна шляхом максимізації поздовжнього градієнта радіальної 

складової індукції магнітного поля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Тітов Максим 

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

Харків, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 

100 пр. — [2018-0756 А] УДК 621.313.523 

2191. Турик П. М. Органічні світловипромінювальні наноструктури з довго-

тривалою флуоресценцією для оптичних сенсорів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Турик Павло 

Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1636 А] УДК 621.315.592 

2192. Ференсович Р. Я. Режими роботи та захист трансформаторів струму за 

обривів вторинних кіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Ференсович Роман Ярославо-

вич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-1637 А] УДК 621.314.224.8 

2193. Худобін К. В. Підвищення експлуатаційних показників асинхронного 

електропривода скребкового конвеєра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Худобін 

Костянтин Вікторович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 

[Донбас. держ. техн. ун-т]. — Київ, 2018. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—24 

(20 назв). — 100 пр. — [2018-1598 А] УДК 621.313.33:622.647.1-83 
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621.33 Електрична тяга 

На ступінь доктора 

2194. Доманський І. В. Теоретичні основи енергоефективності та ресурсо-

збереження систем тягового і зовнішнього електропостачання залізниць : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / 

Доманський Ілля Валерійович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, 

[Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2018. — 40 с. : іл., табл.  

— Бібліогр.: с. 34—37 (35 назв). — 100 пр. — [2018-0821 А] 

 УДК 621.331:629.4.016.2 

На ступінь кандидата 

2195. Друбецький А. Ю. Удосконалення системи взаємного навантаження 

тягових двигунів постійного та пульсуючого струму : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Друбецький Антон 

Юхимович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 

2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв). — 100 пр. — [2018-1097 А]

 УДК 621.333.024 

621.35 Електрохімічна техніка 

На ступінь доктора 

2196. Колесник Є. В. Науково-технологічні засади інженерії поверхні при 

формуванні електрокристалізованих покриттів на основі сплавів заліза різних 

компонентних груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Колесник Євген Валерійович ; НАН України, 

Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича, [Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-

технол. ун-т"]. — Київ, 2018. — 45 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41 

(46 назв). — 100 пр. — [2018-0974 А] УДК 621.357.7:669.15 

621.36 Термоелектричні перетворювачі. Електротермія 

На ступінь кандидата 

2197. Момотюк В. В. Енергоефективний електротехнологічний комплекс 

хлібокомбінату з системою керування на базі нейронних мереж : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 

системи" / Момотюк Вікторія Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природоко-

ристування України. — Київ, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 

100 пр. — [2018-1543 А] УДК 621.365:004.032.26]:664.6.03 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних  

коливань, імпульсів 

На ступінь доктора 

2198. Коханов О. Б. Розробка наукових основ і засобів зниження похибки 

вимірювального перетворення радіосигналів у вимірювальних радіоприймачах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стан-

дартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Коханов Олександр Борисович ; Одес. 

нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2018. — 41 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—38 (51 назва). — 

100 пр. — [2018-1335 А] УДК 621.37.08 



   

 
164 

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка. 
Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь доктора 

2199. Жовнір М. Ф. Акустоелектронні перетворювачі з безконтактними елект-
рично пов'язаними чутливими елементами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : спец. 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Жовнір Микола Федо-
рович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 
2018. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—44 (65 назв). — 100 пр. — [2018-1209 А]
 УДК 621.382:534 

На ступінь кандидата 

2200. Романенко О. І. Обґрунтування режимів комбінованого опромінювання 
та технічних засобів для передпосівної стимуляції насіння : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 
системи" / Романенко Олексій Іванович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України. — Київ, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. 
— [2018-1591 А] УДК 621.384.4:631.53.027 

2201. Терещенко Л. Ю. Метод отримання тіньових зображень об'єктів конт-
ролю для телеметричних доглядових систем : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Терещенко 
Лідія Юріївна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(10 назв). — 100 пр. — [2018-0752 А] УДК 621.386.84:621.397.3]:681.78 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

621.391 Загальні питання електрозв'язку 

На ступінь кандидата 

2202. Красько О. В. Методи та алгоритми підвищення ефективності функціо-
нування конвергентних оптичних мереж доступу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 
Красько Олена Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 
21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2018-1012 А]
 УДК 621.391.6-026.61:004.724 

2203. Пєшкін А. М. Формування сигнально-кодових конструкцій на основі 
кодів, забезпечуючих максимальне наближення до границі Шеннона : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи 
та мережі" / Пєшкін Антон Михайлович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 
ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 
100 пр. — [2018-0343 А] УДК 621.391 

2204. Янишин В. Б. Моделі та алгоритми управління радіочастотним спектром 
в когнітивних радіомережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Янишин Володимир Богда-
нович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1078 А] УДК 621.391 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь доктора 

2205. Саміла А. П. Структурний та функціональний синтез радіоелектронних 

засобів імпульсної спектроскопії матеріалів з квадрупольними ядрами атомів : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. 

пристрої та засоби телекомунікацій" / Саміла Андрій Петрович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Львів, 2018. — 40, [1] с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 34—38 (46 назв). — 100 пр. — [2018-0306 А] 

 УДК 621.396.624:543.429.24 

На ступінь кандидата 

2206. Абдурахман Ахмед Ісса Алі. Підвищення якості мобільного зв'язку в 

системах нових поколінь на основі використання методів адаптації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та 

мережі" / Абдурахман Ахмед Ісса Алі ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — 

Харків, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 100 пр. — [2018-

0641 А] УДК 621.396.94:621.395.721.5]:621.391.8 

2207. Єрьоміна Н. С. Метод прив'язки безпілотних літальних апаратів з вико-

ристанням кореляційно-екстремальних систем навігації в умовах появи хибних 

об'єктів на поточному зображенні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Єрьоміна Наталія 

Сергіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Харків, 2018. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1411 А] 

 УДК 621.396.969.3:629.014.9 

2208. Задорожний О. С. Параметричні перетворення у слабоспрямованих 

антенах гелікоптера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Задорожний Олександр Сергійович ; 

Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-0830 А] УДК 621.396.67:629.735.45 

2209. Круліковський О. В. Синтез генераторів псевдовипадкових послідов-

ностей на основі багатовимірних нелінійних динамічних систем : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та 

засоби телекомунікацій" / Круліковський Олег Валерійович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Львів, 2018. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2018-0283 А]

 УДК 621.396 

2210. Пільтяй С. І. Широкосмугові когерентні ортомодові перетворювачі на 

основі коаксіальних ребристих структур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.12.07 "Антени та пристрої мікрохвил. техніки" / Пільтяй 

Степан Іванович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікор-

ського". — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2018-0454 А] УДК 621.396 

2211. Терентьєва І. Є. Методи і моделі забезпечення готовності обладнання 

систем радіозв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Терентьєва Ірина Євгенівна ; Нац. 

авіац. ун-т. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2018-0751 А] УДК 621.396 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та турбін) 

На ступінь кандидата 

2212. Берлізова Т. Ю. Скінченно-елементний аналіз термопружного стану 

охолоджуваної монокристалічної лопатки газотурбінного двигуна : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність 

машин" / Берлізова Тетяна Юріївна ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. 

ім. А. М. Підгорного, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2018. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1601 А] 

 УДК 621.438-226:539.3 

2213. Ломакін В. О. Зменшення нерівномірності ходу двигуна внутрішнього 

згоряння удосконаленням конструкції маховика : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Ломакін 

Володимир Олександрович ; Нац. трансп. ун-т, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — 

Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — [2018-

1540 А] УДК 621.43 

2214. Макаренко А. А. Вплив гідродинамічної кавітаційної обробки гетеро-

генних систем на утворення ліпідних наноструктур : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенерге-

тика" / Макаренко Андрій Анатолійович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — 

Київ, 2018. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 21—24. — 100 пр. — [2018-

1019 А] УДК 621.43.016:[532.528:544.77 

2215. Познанський А. С. Підвищення ефективності бензинових поршневих 

двигунів застосуванням добавок синтез-газу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Познан-

ський Андрій Станіславович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — 

Миколаїв, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (31 назва). — 100 пр. — [2018-

0344 А] УДК 621.432 

2216. Соломонюк Д. М. Поліпшення масових показників газотурбінних 

установок шляхом вибору раціональних параметрів регенераторів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. уста-

новки" / Соломонюк Денис Миколайович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала 

Макарова. — Миколаїв, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(20 назв). — 100 пр. — [2018-0864 А] УДК 621.438 

621.5 Пневматична енергетика: машини  

та інструменти. Холодильна техніка 

На ступінь кандидата 

2217. Грудка Б. Г. Термодинамічний аналіз тепловикористальних холодиль-

них машин в системах тригенерації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, системи 

кондиціювання" / Грудка Богдан Геннадійович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — 

Одеса, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — 

[2018-1808 А] УДК 621.57 

2218. Шудрик О. Л. Підвищення ефективності використання відцентрових 

насосів за рахунок вдосконалення математичних моделей робочого процесу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.17 "Гідравл. 

машини та гідропневмоагрегати" / Шудрик Олександр Леонідович ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2018-1514 А] УДК 621.521:532.5 



   

 
167 

621.6 Обладнання для обробки, зберігання,  

транспортування рідин і газів 

На ступінь доктора 

2219. Тараєвський О. С. Забезпечення працездатності тривалоексплуатованих 

газопроводів за складних гірничо-геологічних умов : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / 

Тараєвський Олег Степанович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-

Франківськ, 2018. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 (41 назва). — 100 пр. — [2018-

0715 А] УДК 621.691 

На ступінь кандидата 

2220. Бузовський В. П. Розробка ефективного конденсаційного методу 

вловлювання парів легких фракцій нафтопродуктів з використанням ежекційного 

пристрою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 

"Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / Бузовський Віталій Петрович ; Одес. 

нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(8 назв). — 100 пр. — [2018-0676 А] УДК 621.694.2:622.692 

2221. Грицанчук А. В. Вплив пластових вод та гідратоутворення на корозію 

промислових трубопроводів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / Грицанчук Андрій 

Валентинович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 

2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2018-0804 А] УДК 621.643.2:620.193.15/.2 

2222. Занько С. М. Зниження виробничого ризику при експлуатації гідрав-

лічних насосів безрозбірним відновленням плунжерних пар : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Занько 

Сергій Миколайович ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ. 

установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці", [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 

2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-0970 А] 

 УДК 621.653:331.453 

2223. Ободянська О. І. Підвищення експлуатаційної надійності систем газо-

постачання населених пунктів антикорозійною міцністю газопроводів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та 

теплогазопостачання" / Ободянська Ольга Ігорівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітек-

тури, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-1023 А] УДК 621.643:620.193]:628.8 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

2224. Алиева Л. И. Развитие научных основ и разработка ресурсосберегающих 

процессов объемного формообразования на основе способов комбинированного 

деформирования : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра техн. наук : специальность 

05.03.05 "Процессы и машины обработки давлением" / Алиева Лейла Играмот-

диновна ; Донбас. гос. машиностроит. акад. — Краматорск (Донец. обл.), 2018. — 

40 с. : ил. — Библиогр.: с. 30—36 (79 назв.). — 130 экз. — [2018-0881 А] 

 УДК 621.77.01 
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2225. Новомлинець О. О. Наукові та технологічні основи отримання пре-

цизійних нероз'ємних з'єднань зварюванням тиском : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і 

технології" / Новомлинець Олег Олександрович ; Донбас. держ. машинобудів. акад., 

[Чернігів. нац. технол. ун-т]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2018. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 32—37 (52 назви). — 100 пр. — [2018-0603 А] УДК 621.791.4:669.71 

2226. Черв'яков М. О. Високотемпературна деформація та руйнування звар-

них з'єднань стабільноаустенітних сталей та нікелевих сплавів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. 

процеси і технології" / Черв'яков Микола Олегович ; НАН України, Ін-т електро-

зварювання ім. Є. О. Патона. — Київ, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 

(37 назв). — 120 пр. — [2018-1072 А] УДК 621.791.052:539.374 

На ступінь кандидата 

2227. Бачинський Ю. Д. Вплив процесу модифікування в передкристалі-

заційному періоді на структуроутворення і властивості тонкостінних виробів з 

високоміцного чавуну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Бачинський Юрій Дмитрович ; НАН України, Фіз.-

технол. ін-т металів та сплавів. — Київ, 2018. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—25 

(37 назв). — 100 пр. — [2018-0885 А] УДК 621.74:669.16 

2228. Купрін О. С. Фізико-технологічні основи синтезу захисних вакуумно-

дугових покриттів на цирконієвих елементах для АЕС : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Купрін Олек-

сандр Сергійович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Нац. наук. 

центр "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2018-0529 А] УДК 621.793:[621.039.53:669.296 

2229. Майданчук Т. Б. Електродні матеріали та технології зварювання і 

наплавлення високоолов'яної бронзи БрОФ10-1 : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і техно-

логії" / Майданчук Тарас Борисович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Па-

тона. — Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-1621 А] УДК 621.791.042:669.35'6 

2230. Рязанцев А. О. Підвищення зносостійкості великомодульних зубчастих 

передач поверхневим плазмово-дуговим зміцненням : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / 

Рязанцев Антон Олександрович ; Центральноукр. нац. техн. ун-т, [ДВНЗ "Криворіз. 

нац. ун-т"]. — Кропивницький, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-0345 А] УДК 621.791.92:621.791.755 

2231. Сребнюк П. А. Структура та фізико-механічні властивості комбінованих 

іонно-плазмових кремнійвміщуючих функціональних покриттів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Сребнюк Павло Анатолійович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. техно-

логій, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 80 пр. — [2018-0991 А] УДК 621.785.5:538.975 

2232. Шишкіна Ю. О. Вдосконалення процесів отримання алюмоматричних 

композитів на основі системи Al-TiC методами термічного синтезу та гарячого 

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

спец. 05.16.06 "Порошк. металургія та композиц. матеріали" / Шишкіна Юлія 
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Олександрівна ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. 

— Київ, 2018. — 27 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—24 (28 назв). — 

100 пр. — [2018-0478 А] УДК 621.762.8 

2233. Ющенко С. М. Розробка технології прецизійного з'єднання алюмінієвих 

сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 
"Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Ющенко Світлана Михайлівна ; 

Донбас. держ. машинобудів. акад., [Чернігів. нац. технол. ун-т]. — Краматорськ 

(Донец. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2018-0636 А] УДК 621.791.4:669.71 

621.86/.87 Підіймально-транспортне обладнання 

На ступінь доктора 

2234. Гурко О. Г. Методологічні основи підвищення ефективності автоматич-

ного керування гідроманіпуляторами будівельних машин : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і лісотехн. 
робіт" / Гурко Олександр Геннадійович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — 

Харків, 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—38 (43 назви). — 100 пр. — [2018-

0682 А] УДК 621.87:681.5 

На ступінь кандидата 

2235. Мельничук С. Л. Обґрунтування параметрів канатних систем з лебідка-

ми на гвинтових опорах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / Мельничук Сергій Леонідович ; Терно-

піл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2018-0336 А] УДК 621.867 

2236. Окунь А. О. Удосконалення керування рухом візка крана за фактором 

позиціювання та часом виконання циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / Окунь Антон Олек-

сандрович ; Укр. інж.-пед. акад., [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 

2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2018-1783 А] 

 УДК 621.87-52 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь доктора 

2237. Каплун П. В. Науково-прикладні основи застосування безводневого 
іонного азотування для підвищення контактної міцності трибосистем : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.04 "Тертя та зношування в 

машинах" / Каплун Павло Віталійович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 

2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (54 назви). — 100 пр. — [2018-

1212 А] УДК 621.891 

На ступінь кандидата 

2238. Луцак Д. Л. Підвищення абразивної зносостійкості деталей наплав-
ленням матеріалів із реалізацією самопоширюваного високотемпературного 

синтезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.04 

"Тертя та зношування в машинах" / Луцак Дмитро Любомирович ; Хмельниц. нац. 

ун-т, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-1219 А] 

 УДК 621.891.095.4 
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621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття  

стружки. Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь доктора 

2239. Воронцов Б. С. Комп'ютерно-інтегрована система забезпечення формо-

утворення зубчастих коліс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Воронцов Борис 

Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", 

[Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—37 (76 назв). — 100 пр. — [2018-1487 А] УДК 621.9.04:004.896 

2240. Корчак О. С. Розвиток наукових основ проектування гідравлічних 

пресів з насосно-акумуляторним приводом та індивідуальним сервоприводом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та 

машини оброб. тиском" / Корчак Олена Сергіївна ; Донбас. держ. машинобудів. акад. 

— Краматорськ (Донец. обл.), 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37 (130 назв). — 

120 пр. — [2018-0694 А] УДК 621.979-822 

На ступінь кандидата 

2241. Барандич К. С. Технологічне забезпечення циклічної довговічності 

деталей при їх токарному обробленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Барандич Катерина Сергіївна ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — [2018-0963 А] 

 УДК 621.941.015 

2242. Глембоцька Л. Є. Підвищення продуктивності оброблення плоских 

поверхонь деталей з важкооброблюваних матеріалів шляхом застосування торцевих 

фрез із ступінчастим розташуванням ножів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / 

Глембоцька Лариса Євгеніївна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2018. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2018-

1282 А] УДК 621.914 

622 Гірнича справа 

На ступінь кандидата 

2243. Пимоненко Д. М. Обґрунтування геомеханічних параметрів оцінки 

метанодобувальності діючих та закритих шахт : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Пимоненко 

Дмитро Миколайович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — 

Дніпро, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (22 назви). — 120 пр. — 

[2018-0453 А] УДК 622.02:622.324.5 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування. Розвідка  

родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь кандидата 

2244. Дорохов М. А. Підвищення герметизаційної здатності самоущільню-

вальних свердловинних пакерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.05.12 "Машини нафт. та газ. пром-сті" / Дорохов Максим Анатолійо-



   

 
171 

вич ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2018. — 24 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (23 назви). — 100 пр. — [2018-0822 А] УДК 622.245.7 
2245. Ковтун А. І. Удосконалення технології керованого розколу кам'яних 

блоків невибуховими руйнуючими сумішами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита розроб. родовищ корис. 
копалин" / Ковтун Андрій Іванович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 
ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1739 А] УДК 622.231 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  
Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь кандидата 

2246. Негрій Т. О. Обґрунтування та розробка заходів щодо зниження вироб-
ничого травматизму в технологічних зонах лави : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Негрій Тетяна Олек-
сандрівна ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — Покровськ (Донец. обл.), 2018. — 
23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1544 А] 

 УДК 622.864:331.45 

623 Військова техніка 

На ступінь кандидата 

2247. Петрученко О. С. Обґрунтування параметрів багатошарової захисної 
конструкції бойових машин на основі нелінійних математичних моделей : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук (д-ра філософії) : спец. 05.02.09 
"Динаміка та міцність машин" / Петрученко Оксана Степанівна ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка", [Нац. акад. сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного М-ва 
оборони України]. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(23 назви). — 100 пр. — [2018-1030 А] УДК 623.4.01 

624 Цивільне та промислове будівництво загалом 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь доктора 

2248. Кочкарьов Д. В. Нелінійний опір залізобетонних елементів і конструк-
цій силовим впливам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Кочкарьов Дмитро Вікторо-
вич ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Нац. ун-т вод. госп-ва та 
природокористування]. — Полтава, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 
(40 назв). — 150 пр. — [2018-1136 А] УДК 624.012.45.046.2 

2249. Шкриль О. О. Чисельний аналіз тріщиностійкості просторових призма-
тичних і кругових тіл складної форми при дії поверхневих та об'ємних сил різної 
природи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.17 
"Буд. механіка" / Шкриль Олексій Олександрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архітектури. — Київ, 2018. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—40 (28 назв). — 
100 пр. — [2018-1600 А] УДК 624.04:[539.37:539.421 

На ступінь кандидата 

2250. Гребенчук С. С. Раціоналізація параметрів залізобетонних анізотропних 

оболонок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 
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"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Гребенчук Сергій Сергійович ; Укр. держ. 

ун-т залізн. трансп., [Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — 

Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 100 пр. — [2018-

0803 А] УДК 624.074.43:624.012.45 
2251. Гукасян О. М. Вплив технології бетонування на міцність трубобетонних 

елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 
"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Гукасян Ольга Мгерівна ; Полтав. нац. техн. 
ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(9 назв). — 100 пр. — [2018-1174 А] УДК 624.016:693.54 

2252. Петров О. М. Міцність, деформативність та тріщиностійкість прогінних 
залізобетонних елементів при їх згині з крученням : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 
Петров Олексій Миколайович ; Одес. нац. мор. ун-т, [Одес. держ. акад. буд-ва та 
архітектури]. — Одеса, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 
100 пр. — [2018-0451 А] УДК 624.072.2.012 

2253. Сьоміна Ю. А. Напружено-деформований стан прогінних залізобетон-
них елементів за дії циклічного знакопостійного навантаження : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 
та споруди" / Сьоміна Юлія Анатоліївна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. — 
Одеса, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22. — 100 пр. — [2018-0994 А]
 УДК 624.046:624.012.45 

624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи. Проходка тунелів 

На ступінь доктора 

2254. Самородов О. В. Розвиток наукових основ вибору раціональних пара-
метрів комбінованих пальових і плитних фундаментів багатоповерхових будівель : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і 
фундаменти" / Самородов Олександр Віталійович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. 
акад. буд-ва та архітектури", [Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архітектури]. — 
Дніпро, 2018. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—32 (55 назв). — 100 пр. — [2018-
0740 А] УДК 624.154+624.073]:69.032.2 

624.21/.8 Конструювання (спорудження) мостів.  

Мостові конструкції 

На ступінь кандидата 

2255. Альтайе Натхір Айєд Атхааб. Раціональна комбінована конструкція 
сталевого аркового мосту для умов Іраку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Альтайе 
Натхір Айєд Атхааб ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2018-1403 А] 

 УДК 624.6.014(567) 

625 Цивільне будівництво сухопутних транспортних шляхів 

625.7/.8 Автодорожнє будівництво 

На ступінь кандидата 

2256. Додух К. М. Удосконалення методу розрахунку максимальної інтен-

сивності руху на двосмугових автомобільних дорогах : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / 

Додух Катерина Михайлівна ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-1767 А] 

 УДК 625.711.1.03:656.1.021 

2257. Тютюнник Я. С. Удосконалення проектування автомобільних доріг в 

місцях розташування автозаправних станцій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / 

Тютюнник Яна Сергіївна ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2018-1065 А] УДК 625.748.54 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід  

і каналізація. Освітлювальна техніка 

На ступінь доктора 

2258. Волощук В. А. Математичне моделювання об'єктів теплоенергетики на 

основі термодинамічних підходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Волощук 

Володимир Анатолійович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій та глобал. інформ. 

простору, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — 

Київ, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—42 (47 назв). — 100 пр. — [2018-

1644 А] УДК 628.81:519.8 

На ступінь кандидата 

2259. Божко І. К. Комбінована теплонасосна система теплопостачання на 

основі ґрунтових теплообмінників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук (д-ра філософії) : спец. 05.23.03 ''Вентиляція, освітлення та теплогазо-

постачання'' / Божко Ігор Костянтинович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Ін-т 

техн. теплофізики НАН України]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-0670 А] УДК 628.884 

2260. Кравчук О. А. Фільтрування рідини зі змінною швидкістю руху потоку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.04 "Водо-

постачання, каналізація" / Кравчук Олександр Андрійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архітектури. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2018-0528 А] УДК 628.16.067.1 

2261. Кулик Н. І. Математичне моделювання відбиваючих елементів світло-

діодних пристроїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [cпец.] 

05.09.07 "Світлотехніка та джерела світла" / Кулик Наталія Ігорівна ; Харків. нац. ун-

т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, [Нац. авіац. ун-т]. — Харків, 2018. — 20 с. с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-0842 А] 

 УДК 628.9.06:519.876.5 

2262. Янушевська О. І. Водоочисна технологія утилізації відходів різання 

монокристалів кремнію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.17.21 "Технологія водоочищення" / Янушевська Олена Іванівна ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (17 назв). — 100 пр. — [2018-1079 А] 

 УДК 628.161:628.47:546.281'261 

629 Машинобудування транспортних засобів.  

Транспортне машинобудування 
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На ступінь кандидата 

2263. Гриньків А. В. Методи діагностування і прогнозування технічного стану 

силових агрегатів транспортних машин з використанням часових рядів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : cпец. 05.22.20 "Експлуатація та 

ремонт засобів трансп." / Гриньків Андрій Вікторович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. 

госп-ва ім. Петра Василенка, [Центральноукр. нац. техн. ун-т]. — Харків, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (31 назва). — 100 пр. — [2018-0492 А] 

 УДК 629.083:629.03 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 

2264. Авершин А. Г. Вдосконалення аеродинамічних характеристик авто-

мобілів для спорту методами чисельного і натурного експерименту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / 

Авершин Андрій Геннадійович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-0643 А] 

 УДК 629.371.015.3 

2265. Бажинова Т. О. Оцінка автомобілів за рахунок визначення показників 

якості на етапі експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Бажинова Тетяна 

Олексіївна ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2018-0654 А] УДК 629.33.016 

2266. Бурлига М. Б. Розвиток методів розрахунку та вибір раціональних схем 

двопотокових безступінчастих гідрооб'ємно-механічних трансмісій колісних трак-

торів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 

"Автомобілі та трактори" / Бурлига Михайло Борисович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Харків, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). 

— 100 пр. — [2018-1171 А] УДК 629.366-231.21:631.372 

2267. Лиходій О. С. Підвищення маневреності дволанкового сідельного авто-

поїзда з активним керуванням поворотом причіпної ланки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Лиходій 

Олександр Сергійович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-1539 А] 

 УДК 629.332.017 

2268. Мартинець Т. В. Розширення області застосування антиблокувальних 

систем легкових автомобілів шляхом спрощення конструкції модуляторів тиску : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі 

та трактори" / Мартинець Тетяна Вікторівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 

— Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2018-0927 А] УДК 629.33-592 

2269. Пелипенко Є. С. Підвищення ефективності гальмування колісних трак-

торів з безступінчастими трансмісіями шляхом вибору раціонального способу 

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

спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Пелипенко Євген Сергійович ; Нац. техн. 

ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-0448 А] УДК 629.366-59 

2270. Сергієнко О. В. Розрахунково-експериментальний метод оцінювання 

енергопоглинальних властивостей елементів пасивної безпеки автомобілів для 
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спорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 

"Автомобілі та трактори" / Сергієнко Олександр Володимирович ; Харків. нац. 

автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-0745 А] УДК 629.371.23.018 

2271. Тріфонов Д. М. Поліпшення паливної економічності і екологічних по-

казників автомобіля використанням теплових акумуляторів фазового переходу для 

прогріву двигуна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Тріфонов Дмитро Мико-

лайович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2018-1348 А] УДК 629.331-6:662.995 

2272. Туренко О. І. Підвищення стійкості, керованості і функціональної ста-

більності легкових автомобілів при службових гальмуваннях : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : cпец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 

засобів трансп." / Туренко Олександр Ігорович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 

ім. Петра Василенка, [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Харків, 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-0763 А] 

 УДК 629.3.017 

629.4 Залізничний транспорт 

На ступінь доктора 

2273. Петренко О. М. Наукові основи вибору оптимальних параметрів та ре-

жимів роботи систем охолодження асинхронних тягових двигунів електротранс-

порту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.09 

"Електротранспорт" / Петренко Олександр Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Харків, 2018. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—30 (33 назви). — 

100 пр. — [2018-1144 А] УДК 629.423:621.45.038 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати.  

Ракетна техніка. Космічна техніка 

На ступінь кандидата 

2274. Бекетова Г. С. Удосконалення металокомпозитних з'єднань авіаційних 

конструкцій в умовах трансверсального навантаження : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектування, вир-во та випробуван-

ня літал. апаратів" / Бекетова Ганна Сергіївна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуков-

ського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-1724 А] УДК 629.735.023 

63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове  

господарство. Мисливство. Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь кандидата 

2275. Діденко М. М. Природне насіннєве відновлення дуба звичайного в 

південній частині Лівобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Діденко 

Максим Михайлович ; Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України, Укр. 

ордена "Знак Пошани" НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, 
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[Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Харків, 2018. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2018-1811 А] 

 УДК 630*23:582.623.2](477) 

631/638 Сільське господарство 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь доктора 

2276. Лишенко М. О. Механізми ефективного функціонування сільськогоспо-

дарських підприємств на ринку зерна: теорія, методологія, практика : автореф. дис. 

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

підприємствами" / Лишенко Маргарита Олександрівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. 

госп-ва ім. Петра Василенка, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Харків, 2018. — 36 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (53 назви). — 100 пр. — [2018-1182 А] 

 УДК 631.11.027 

На ступінь кандидата 

2277. Болтик Н. П. Агроекологічне обґрунтування органічного виробництва 

молока : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 

"Екологія" / Болтик Наталія Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

агроекології і природокористування. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (26 назв). — 100 пр. — [2018-1363 А] УДК 631.147:637.1:631.95 

2278. Нікітченко Т. О. Управління системними змінами стратегічного роз-

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

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Нікітченко 

Тетяна Олександрівна ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2018. — 21 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-0297 А] 

 УДК 631.15:005.21 

2279. Орлов В. В. Організаційно-економічний механізм регулювання ефектив-

ного виробництва насіння зернових культур високих генерацій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Орлов Віталій Володимирович ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Доку-

чаєва. — Харків, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2018-1269 А] УДК 631.15:631.53.02:633.1 

2280. Шутько Т. І. Управління витратами підприємств овочівництва : автореф. 

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

підприємствами" / Шутько Тетяна Ігорівна ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, 

[Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2018. — 21 с., 

включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2018-0632 А]

 УДК 631.16:635 

631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя  

та інструменти 

На ступінь доктора 

2281. Антощенков Р. В. Динаміка та енергоефективність багатоелементних 

сільськогосподарських агрегатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Антощенков 
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Роман Вікторович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — 

Харків, 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—37 (39 назв). — 100 пр. — [2018-

0650 А] УДК 631.3.06 

2282. Журавель Д. П. Методологія підвищення надійності сільськогосподар-

ської техніки при використанні біопально-мастильних матеріалів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби 

механізації с.-г. вир-ва" / Журавель Дмитро Павлович ; Таврійс. держ. агротехнол. 

ун-т. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 

(59 назв). — 100 пр. — [2018-1730 А] УДК 631.3-192:662.63 

2283. Панков А. О. Наукові основи підвищення ефективності роботи зернових 

сівалок застосуванням пневматичних висівних пристроїв дискретної дії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби 

механізації с.-г. вир-ва" / Панков Андрій Олександрович ; Центральноукр. нац. техн. 

ун-т. — Кропивницький, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (55 назв). — 

100 пр. — [2018-1430 А] УДК 631.331.5:681.511.22 

2284. Харченко С. О. Концепція інтенсифікації процесів віброрешітного про-

сіювання зернових сумішей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Харченко Сергій 

Олександрович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 

2018. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (54 назви). — 200 пр. — [2018-

0776 А] УДК 631.362.3 

На ступінь кандидата 

2285. Войтов А. В. Підвищення ефективності діагностування гідростатичних 

приводів сільськогосподарських машин за динамічними характеристиками під 

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

спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Войтов Антон Вікторо-

вич ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2018-0414 А] 

 УДК 631.3:62-8 

2286. Ігнатьєв Є. І. Обґрунтування параметрів комбінованого агрегату для 

збирання гички на основі орно-просапного трактора : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 

Ігнатьєв Євген Ігоревич ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. — Мелітополь (Запоріз. 

обл.), 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-1694 А]

 УДК 631.35.06:633.63 

2287. Макаренко Д. О. Підвищення довговічності паралелограмного ме-

ханізму посівних комплексів зміною конструкції рухомих з'єднань : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби меха-

нізації с.-г. вир-ва" / Макаренко Дмитро Олександрович ; Центральноукр. нац. техн. 

ун-т, [Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т]. — Кропивницький, 2018. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2018-1541 А] УДК 631.331.02 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 

2288. Довбаш Н. І. Зміна властивостей сірого лісового ґрунту та продуктив-

ність кукурудзи в умовах забруднення екотопів важкими металами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Довбаш Надія 
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Іванівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Нац. наук. центр 

"Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України"]. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2018-0906 А] УДК 631.45:631.15 

2289. Цигічко Г. О. Особливості формування й закономірності функціо-

нування мікробних ценозів чорноземних ґрунтів Лівобережного Лісостепу України 

за органічної системи землеробства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.18 "Ґрунтознавство" / Цигічко Ганна Олександрівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Со-

коловського". — Харків, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (17 назв). — 

100 пр. — [2018-1316 А] УДК 631.461:631.445.4](292.485:477) 

631.5 Агротехніка 

На ступінь кандидата 

2290. Васько В. О. Мінливість кількісних і якісних ознак у М1—М3 соняшнику 

під впливом диметилсульфату та гама-променів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Васько Вікторія 

Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, 

[Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Харків, 2018. — 23 с. : іл., табл.  

— Бібліогр.: с. 19—21 (23 назви). — 115 пр. — [2018-1087 А] 

 УДК 631.527:633.854.78 

2291. Вус Н. О. Селекційна цінність вихідного матеріалу нуту (Cicer arietinum L.) 

за адаптивністю до біо- та абіотичних чинників в умовах східної частини Лісостепу 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 

"Селекція і насінництво" / Вус Надія Олексіївна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва 

Нац. акад. аграр. наук України. — Харків, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (22 назви). — 100 пр. — [2018-1042 А] 

 УДК 631.527:635.657](292.485:477) 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь кандидата 

2292. Приведенюк Н. В. Обґрунтування елементів технології краплинного 

зрошення валеріани лікарської (Valeriana officinalis L.) в умовах Лівобережного 

Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.01.02 "С.-г. меліорації" / Приведенюк Назар Валерійович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т вод. проблем і меліорації. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (30 назв). — 100 пр. — [2018-0462 А] 

 УДК 631.674.6:633.888](292.485:477) 

631.8 Добрива. Внесення добрив у ґрунт. Ростові речовини 

На ступінь кандидата 

2293. Лисянський О. Л. Ефективність удобрення сидеральних культур на 

чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Лисянський 

Олександр Леонідович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Уман. нац. ун-т садівництва]. 

— Харків, 2018. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (23 назви). — 100 пр. — 

[2018-1496 А] УДК 631.874:631.445.4](292.485:477) 



   

 
179 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь доктора 

2294. Ключевич М. М. Мікози тритикале (Triticosecale Witt.) і спельти 

(Triticum spelta L.) та обґрунтування екологічно безпечних систем захисту в Поліссі 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 

"Фітопатологія" / Ключевич Михайло Михайлович ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Ін-т захисту рослин, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Київ, 2018. — 43 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 32—39 (67 назв). — 100 пр. — [2018-0375 А] 

 УДК 632.4+632.93](477) 

633/635 Рослинництво загалом. Рільництво. Садівництво.  

Городництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 

2295. Єзерковський А. В. Ефективність способів обробітку торфово-глейового 

ґрунту за вирощування жита озимого та гречки у Лівобережному Лісостепу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. 

землеробство" / Єзерковський Артур Владиславович ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". — смт Чабани ; с. Чубинське (Київ. 

обл.), 2018. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2018-

1531 А] УДК 633.12+633.14"324"]:631.51 

633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини 

На ступінь кандидата 

2296. Волошин В. М. Формування та ефективне використання лучних траво-

стоїв на сірому лісовому ґрунті Правобережного Лісостепу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і 

луківництво" / Волошин Володимир Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". — смт Чабани ; с.Чубинське (Київ. 

обл.), 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2018-

1606 А] УДК 633.2:631.8 

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 

На ступінь кандидата 

2297. Коровко І. І. Модифікаційні зміни рівня адаптивності гібридів буряків 

цукрових до стресу в умовах Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Коровко Інна Ігорівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків. — Київ, 2018. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-

1818 А] УДК 633.63:631.527.5](477) 

633.7/.9 Інші рослини харчового і промислового використання 

На ступінь кандидата 

2298. Лихочвор А. М. Урожайність та якість насіння рижію ярого залежно від 

впливу елементів технології вирощування в умовах Лісостепу західного : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 

Лихочвор Андрій Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т кормів та сіл. 

госп-ва Поділля, [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону]. — Вінниця, 2017. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). — 100 пр. — [2018-1296 А] 

 УДК 633.85:[631.81+631.5 

634 Вирощування плодів. Плодівництво 

На ступінь кандидата 

2299. Терещенко Я. Ю. Підбір промислового сортименту порічок для зони 

Західного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.07 "Плодівництво" / Терещенко Яна Юріївна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т садівництва. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. 

— 100 пр. — [2018-1398 А] УДК 634.722:631.526.3](292.485:477) 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь доктора 

2300. Миколайко В. П. Агробіологічні основи формування врожаю та якості 

насіння цикорію коренеплідного в умовах Правобережного Лісостепу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і 

насінництво" / Миколайко Валерій Павлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

біоенерг. культур і цукр. буряків, [Уман. нац. ун-т садівництва]. — Київ, 2018. — 

42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (43 назви). — 100 пр. — [2018-0555 А] 

 УДК 635.54:631.53.02](477) 

На ступінь кандидата 

2301. Лесь М. М. Еколого-біологічні особливості екстенсивного вирощування 

гливи звичайної (Pleurotus Ostreatus) в умовах Львівського Розточчя : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і 

лісівництво" / Лесь Михайло Михайлович ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". 

— Львів, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — 

[2018-0535 А] УДК 635.82(477.83) 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення  

тварин і птахів 

На ступінь кандидата 

2302. Тракало Т. О. Технологія виробництва комбікормів з використанням 

лляних кормових екстрактів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.18.02 "Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів і комбікормів, 

олійн. і луб'ян. культур" / Тракало Тетяна Олександрівна ; Нац. ун-т харч. техно-

логій. — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (28 назв). — 90 пр. — 

[2018-0761 А] УДК 636.085.55:633.8.03 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

2303. Кот Т. Ф. Морфологія яйцепроводу свійських птахів у постнатальному 

періоді онтогенезу і порівняльно-видовому аспекті : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / 
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Кот Тетяна Францівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 

[Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—

37 (33 назви). — 100 пр. — [2018-0977 А] УДК 636.5.09:591.465.3 

На ступінь кандидата 

2304. Акимишин М. М. Концентрація статевих гормонів і активність ензимів 

у тканинах репродуктивних органів за статевого циклу та гіпофункції яєчників 

корів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.04 

"Біохімія" / Акимишин Маріанна Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

біології тварин. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2018-1521 А] УДК 636.2.09:612.621.31 

2305. Бліщ Г. І. Патоморфологія та патогенетичні аспекти спонтанного орніто-

бактеріозу курей-бройлерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Бліщ Галина Іванівна ; 

Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2018. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2018-0889 А] 

 УДК 636.5.09:616.98 

2306. Бойко В. С. Особливості неспецифічного імунітету курей при хворобі 

Марека : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 

"Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Бойко Вікторія 

Сергіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. 

вет. медицини". — Харків, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). 

— 100 пр. — [2018-1682 А] УДК 636.52/.58.09:616.98 

2307. Бойко Ю. В. Комбінований охра- та дезоксиніваленолотоксикоз курчат-

бройлерів і його профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" / Бойко Юрій Васильо-

вич ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України]. — Львів, 2018. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2018-0891 А] 

 УДК 636.5.09-053.2:615.099-07-085 

2308. Гугосьян Ю. А. Стронгілоїдоз коней : (поширення, діагностика, заходи 

боротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 

"Паразитологія" / Гугосьян Юрій Андрійович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та 

біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Полтав. держ. аграр. акад.]. — Львів, 2018. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-

1809 А] УДК 636.1.09:616.995.132-036-07-08 

2309. Гуніч В. В. Патоморфологічні зміни при хронічній нирковій недостат-

ності в котів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 

16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Гуніч Вікторія Володи-

мирівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Одес. 

держ. аграр. ун-т]. — Львів, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). 

— 100 пр. — [2018-0904 А] УДК 636.8.09:616.61-008.6 

2310. Ємельяненко А. А. Фізіологічні аспекти антиоксидантного захисту та 

імунітету в організмі перепелів за дії наноаквахелатів селену і германію : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 

тварин" / Ємельяненко Алла Анатоліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природоко-

ристування України, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (16 назв). — 100 пр. — [2018-1377 А] 

 УДК 636.6.09:612.017 
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2311. Козленко Т. Г. Каліцивіроз котів: поширення, діагностика та лікування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. 

мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Козленко Тетяна 

Григорівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1010 А] 

 УДК 636.8.09:616.9-036-07-08 

2312. Колодій Г. В. Токсикологічне обґрунтування застосування дезінфікую-

чого засобу на основі солей полігексаметиленгуанідину : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" / 

Колодій Галина Володимирівна ; 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, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-1740 А] УДК 636.09:[615.9:615.28 

2313. Лизогуб Л. Ю. Експериментальне обґрунтування впливу антибактеріаль-

них препаратів і пробіотика "Болмол" на імунний статус курчат : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, 

епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Лизогуб Людмила Юріївна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". 

— Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2018-1700 А] УДК 636.52/.58.09-053.2:615.28 

2314. Новгородова О. Ю. Експрес-індикація P. aeruginosa методом поверхне-

вого плазмонного резонансу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імуно-

логія" / Новгородова Олександра Юріївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-

вання України. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. 

— [2018-1022 А] УДК 636.09:579.08 

2315. Старосельська А. Л. Комплексна оцінка якості та безпеки ковбасних 

виробів і напівфабрикатів січених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.09 "Вет.-санітар. експертиза" / Старосельська Анастасія Лео-

нідівна ; Сум. нац. аграр. ун-т [та ін.]. — Суми, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1549 А] УДК 636.09:637.524.05 

2316. Степанова Н. О. Цестодози курей Півдня України : (поширення, пато-

генез, діагностика та лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Степанова Наталія Олександрівна ; Львів. 

нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Нац. наук. центр "Ін-т 

експерим. і клініч. вет. медицини" Нац. акад. аграр. наук України]. — Львів, 2018. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (19 назв). — 100 пр. — [2018-0950 А] 

 УДК 636.5.09:616.993](477) 

2317. Усенко С. І. Морфологія стравохідного мигдалика та імунних утворень 

шлунка птахів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 

16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Усенко Світлана Іванівна ; 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. — 27 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 21—24 (20 назв). — 100 пр. — [2018-1066 А] УДК 636.5.09:611.32 

636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь кандидата 

2318. Передрій М. М. Каріотипова мінливість корів української червоно-рябої 

молочної породи з різним проявом репродуктивної функції : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Передрій 

Микола Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики 

тварин ім. М. В. Зубця. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2018-0449 А] УДК 636.27.082 

2319. Перекрестова Г. В. Наукове та експериментальне обґрунтування 

експлуатації корів різних порід та помісей в умовах високотехнологічного комплексу 

з виробництва молока : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Перекрестова Ганна 

Вікторівна ; Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 120 пр. — [2018-1474 А] УДК 636.2.08:637.1 

636.3 Дрібні жуйні тварини. Дрібна рогата худоба 

На ступінь кандидата 

2320. Скорик К. О. Господарські та біологічні особливості кіз зааненської 

породи закордонної селекції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Скорик Катерина 

Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин 

ім. М. В. Зубця. — смт Чубинське (Київ. обл.), 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (7 назв). — 100 пр. — [2018-0986 А] 

 УДК 636.39.06:636.39.082(1-87)](477) 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 

2321. Дацюк І. В. Використання преміксів Інтермікс в годівлі свиней при 

вирощуванні на м'ясо : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Дацюк Інна Валеріївна ; 

Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Біла Церква (Київ. обл.), 

2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-0423 А]

 УДК 636.4.033.085 

2322. Любасюк Н. В. Використання білково-вітамінно-мінеральної добавки 

Інтермікс у годівлі свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Любасюк Назарій 

Васильович ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Біла Церква 

(Київ. обл.), 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 

[2018-0430 А] УДК 636.4.087.7 

637 Продукти тваринництва і мисливства 

637.5 М'ясо. М'ясні харчові продукти 

На ступінь кандидата 

2323. Стукальська Н. М. Оптимізація процесу подрібнення м'ясної сировини з 

курятини на основі комплексного показника якості : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. та 

фармацевт. вир-в" / Стукальська Наталія Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — 

Київ, 2018. — 22 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—20 (19 назв). — 100 пр. — 

[2018-0870 А] УДК 637.521.4.027 
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639 Полювання. Мисливство. Рибне господарство. Рибальство 

639.2/.6 Риболовство. Рибальство. Риборозведення. Рибництво. 
Розведення та промисел морських тварин і рослин 

На ступінь кандидата 

2324. Фодченко І. А. Санітарно-гігієнічна оцінка чорноморських мідій за 
вмістом хлорорганічних пестицидів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
вет. наук : [спец.] 16.00.09 "Вет.-санітар. експертиза" / Фодченко Ірина Андріївна ; 
Сум. нац. аграр. ун-т [та ін.]. — Суми, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(13 назв). — 100 пр. — [2018-0771 А] УДК 639.4.09:[614.31:594.124(262.5) 

65 Організація та управління підприємствами зв'язку,  
транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа,  

рахівництво. Зв'язок з громадськістю 

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. 
Видавництва. Книжкова торгівля 

На ступінь кандидата 

2325. Сухіна Є. Г. Комплексна оцінка якості банкнот : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.01 "Машини і процеси полігр. 
вир-ва" / Сухіна Єлизавета Геннадіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 
ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (13 назв). — 
100 пр. — [2018-0398 А] УДК 655.3.066.36 

656 Транспортні та поштові служби. Організація  
та управління перевезеннями 

На ступінь кандидата 

2326. Мосьпан Н. В. Формування стратегій автотранспортних підприємств по 
обслуговуванню разових замовлень на перевезення вантажів у міжміському спо-
лученні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 
"Трансп. системи" / Мосьпан Наталія Вікторівна ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. 
— Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — 
[2018-0559 А] УДК 656.96.073 

2327. Осипов В. О. Удосконалення методу оцінки безпеки дорожнього руху на 
окремих ділянках автомобільних доріг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / Осипов Валентин Олександро-
вич ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(35 назв). — 100 пр. — [2018-0606 А] УДК 656.05-049.5:625.7-047.44 

2328. Самчук Г. О. Підвищення ефективності функціонування транспортно-
пересадочних вузлів наземного міського пасажирського транспорту : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Трансп. системи" / 
Самчук Ганна Олександрівна ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2018. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-1631 А] 

 УДК 656.022.8.025.2 

656.1 Дорожній (безрейковий) транспорт 

На ступінь кандидата 

2329. Мусатенко О. В. Підвищення ефективності логістичної системи поста-
чань з використанням автомобільного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / Мусатенко Олена 
Вікторівна ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2018-0705 А] УДК 656.135.025.4:005.932 

2330. Омаров Д. М. Підвищення продуктивності та якості міських автобусних 

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

05.22.01 "Трансп. системи" / Омаров Джанай Магомедович ; Нац. трансп. ун-т. — 

Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-

1702 А] УДК 656.132.072 

2331. Тарабан С. М. Методи і моделі раціональної організації функціонування 

автотранспортних потоків на вулично-дорожній мережі міста : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / Тарабан 

Сергій Миколайович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (29 назв). — 100 пр. — [2018-1062 А] УДК 656.11 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту.  

Залізничний рух 

На ступінь доктора 

2332. Кириленко О. М. Забезпечення ефективного функціонування малодіяль-

них дільниць ПАТ "Укрзалізниця" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кириленко Оксана 

Миколаївна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж., [Дніпро-

петров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — Одеса, 2018. — 32 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (36 назв). — 100 пр. — [2018-0504 А] УДК 656.27.07 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 

2333. Вишневська О. Д. Управління роботою суден-балкерів з урахуванням 

невизначеності умов їх експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / Вишневська Ольга Дмитрівна ; Одес. 

нац. мор. ун-т. — Одеса, 2018. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—23 (20 назв). — 

100 пр. — [2018-1605 А] УДК 656.612.022 

2334. Волков Є. Л. Вдосконалення методу локально-незалежного управління 

процесом розходження суден використанням областей неприпустимих значень 

параметрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.13 

"Навігація та упр. рухом" / Волков Євген Леонідович ; Нац. ун-т "Одес. мор. акад.". 

— Одеса, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2018-

1486 А] УДК 656.61.052 

2335. Мелешенко К. С. Забезпечення сталого функціонування вантажо-

пасажирських поромів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.22.01 "Трансп. системи" / Мелешенко Катерина Сергіївна ; Одес. нац. мор. 

ун-т. — Одеса, 2018. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—25 (32 назви). — 100 пр. 

— [2018-1468 А] УДК 656.66 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

2336. Юхименко-Назарук І. А. Розвиток теорії та методології бухгалтер-

ського обліку в контексті неоінституційної теорії : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Юхименко-

Назарук Ірина Анатоліївна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2018. — 

41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (41 назва) та в підрядк. прим. — 

150 пр. — [2018-0635 А] УДК 657.1 

На ступінь кандидата 

2337. Дзюбенко О. М. Економічний аналіз фінансового потенціалу лісогос-

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Дзюбенко Олег Миколайович ; Жито-

мир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-1810 А] УДК 657:630*67 

2338. Закревська О. Ю. Облік і контроль поточної дебіторської заборго-

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

наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Закревська Олена Юріївна ; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2018-1853 А] УДК 657.212 

2339. Кебко В. В. Розвиток фінансової звітності підприємств аграрного 

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

08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кебко Володимир Васильович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2018. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2018-0727 А] 

 УДК 657:631.162 

2340. Копчикова І. В. Облік і контроль товарних втрат торговельних мереж : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. 

облік, аналіз та аудит" / Копчикова Інна Вікторівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 

Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (22 назви). — 100 пр. — [2018-

1741 А] УДК 657.471. 

2341. Нікітан Н. О. Контроль за виконанням видаткової частини бюджету 

органами Державної казначейської служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Нікітан Наталія 

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

2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 100 пр. — [2018-

0339 А] УДК 657.6:[351.72.07:336.14 

2342. Олійник В. С. Бухгалтерський облік і контроль виплат працівникам: 

теорія, методика, практика : (на прикладі кримін.-виконав. установ) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та 

аудит" / Олійник Вікторія Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана", [Ун-т держ. фіскал. служби України Держ. фіскал. служби України 

(Ірпінь)]. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-0856 А] УДК 657.471.12 

2343. Чернявська М. К. Аналіз і контроль фінансування інноваційної діяль-

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

08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Чернявська Марина Казимирівна ; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. — Київ, 2018. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—

19 (15 назв). — 100 пр. — [2018-0718 А] УДК 657:658.152 

2344. Шеремета В. П. Бухгалтерський облік податку на прибуток та відобра-

ження його у фінансовій звітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Шеремета Віталій Петро-

вич ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. — 22 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2018-1638 А] 

 УДК 657.446:336.226.1 

658 Організація комерційних і приватних підприємств.  

Організація торгівлі 

На ступінь доктора 

2345. Жуков С. А. Механізм управління промисловим маркетингом на під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Жуков Святослав Августович ; Херсон. нац. 

техн. ун-т, [ВНЗ "Нац. акад. упр."]. — Херсон, 2018. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 31—37 (42 назви). — 100 пр. — [2018-1289 А] УДК 658.8 

На ступінь кандидата 

2346. Ащеулова О. М. Формування внутрішніх економічних резервів вугледо-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ащеулова Олександра 

Миколаївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-1522 А] УДК 658.155.4:622.333 

2347. Бабінська С. Я. Інформаційне забезпечення розробляння та реалізації 

інноваційних проектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бабінська Соломія Ярославівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—

20 (23 назви). — 100 пр. — [2018-1721 А] УДК 658.589:004.9 

2348. Бакай М. М. Економічне оцінювання процесу технічного обслуго-

вування підприємств магістрального транспорту газу : автореф. дис. на здобуття 

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

Бакай Максим Миколайович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-

Франківськ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2018-1523 А] УДК 658.64:622.691.4 

2349. Бесараб С. О. Управління інвестиційною діяльністю підприємств : (за 

матеріалами металург. підприємств України) : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Бесараб Світлана Олексіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана". — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2018-1442 А] УДК 658.152:669](477) 

2350. Грушина А. І. Стратегічне управління фінансовими ресурсами під-

приємств культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Грушина Аліна Ігорівна ; ПрАТ 

"ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", [Нац. акад. керів. кадрів культури і 

мистецтв М-ва культури України]. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 140 пр. — [2018-0578 А] УДК 658.15:008 

2351. Доуртмес П. О. Теоретико-методичне забезпечення оцінювання інвести-

ційно-інноваційної діяльності промислового підприємства : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприєм-
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ствами" / Доуртмес Пилип Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 

— Харків, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 

— 100 пр. — [2018-0824 А] УДК 658.152:330.341.1]:334.716 

2352. Косовська В. В. Управління виробничо-господарською діяльністю 

підприємства на засадах розвитку трансферної системи : автореф. дис. на здобуття 

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

Косовська Віра Василівна ; Мукачів. держ. ун-т, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — 

Мукачево (Закарпат. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). 

— 100 пр. — [2018-1493 А] УДК 658.51 

2353. Панькова К. В. Формування системи інформаційного забезпечення 

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

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

Катерина Вікторівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2018. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-1749 А] 

 УДК 658.8:004.9 

2354. Семенюк І. Ю. Механізм зовнішньоекономічної адаптації підприємств 

до умов євроінтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Семенюк Ірина 

Юріївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-1791 А] УДК 658-044.332:339.92(4) 

2355. Турчинова Ю. С. Оцінювання та забезпечення досягнення економічних 

результатів діяльності підприємства : (за матеріалами машинобуд. підприємств 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Турчинова Юлія Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. 

нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-1507 А] УДК 658-047.44:621(477) 

2356. Цетнар Л. О. Інтегровані маркетингові комунікації підприємств вироб-

ників спортивних товарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Цетнар Лариса Олегівна ; Тер-

нопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 150 пр. — [2018-0781 А] УДК 658.8 

2357. Шаповалова Е. П. Формування партнерських відносин зі споживачами 

на засадах етичного маркетингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Шаповалова Еліна 

Пилипівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-

1838 А] УДК 658.8:366.63 

66 Хiмiчна технологія. Хiмiчна промисловість  

і спорiдненi галузі 

На ступінь доктора 

2358. Вязовик В. М. Інтенсифікації ендотермічних стадій реакцій горіння і 

окиснення, розробка електронно-каталітичних процесів та технологій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.17.01 "Технологія неорганіч. 

речовин" / Вязовик Віталій Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т ім. Ігоря Сікорського", [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (58 назв). — 100 пр. — [2018-0418 А] 

 УДК 66.094.3-971.4 
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На ступінь кандидата 

2359. Семенюк М. В. Очищення газових потоків у відцентрових фільтрах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси 

та обладнання хім. технології" / Семенюк Микола Віталійович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка" [та ін.]. — Львів, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(14 назв). — 100 пр. — [2018-1276 А] УДК 66.074 

2360. Чемерис А. О. Надійність і довговічність машин та апаратів хімічних 

виробництв з урахуванням еволюції їх руйнування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.13 "Машини та апарати хім. вир-в" / Чемерис 

Андрій Олегович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського". — Київ, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (30 назв). — 100 пр. 

— [2018-0784 А] УДК 66.023:539.421 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь кандидата 

2361. Балаєва Я. С. Розвиток уявлень щодо взаємозв'язку властивостей 

вугілля з найвищою теплотою згоряння та максимальною вологоємністю : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія 

палива і палив.-мастил. матеріалів" / Балаєва Яна Сергіївна ; Мінекономрозвитку, 

Держ. підприємство "Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т". — Харків, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2018-1562 А] УДК 662.74 

2362. Госовський Р. Р. Закономірності фільтраційного сушіння органічної 

сировини для виготовлення альтернативного палива : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. технології" / 

Госовський Роман Романович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (18 назв). — 100 пр. — [2018-1131 А] 

 УДК 662.63.047 

2363. Пастернак О. О. Удосконалення технології охолодження коксового газу 

дисперсними смоло– водо– конденсатними сумішами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-

мастил. матеріалів" / Пастернак Олександр Олександрович ; М-во екон. розвитку і 

торгівлі України, Держ. підприємство "Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т". — Харків, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (24 назви). — 100 пр. — [2018-

1588 А] УДК 662.765 

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова  

промисловість 

На ступінь кандидата 

2364. Бурлака Т. В. Інтенсифікація процесу сушіння культивованих грибів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та 

обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Бурлака Тетяна Василівна ; Нац. 

ун-т харч. технологій. — Київ, 2018. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—20. — 100 пр. — [2018-1041 А] УДК 664.047 

2365. Хваста М. М. Удосконалення теорії розрахунків перехідних процесів в 

динаміці обладнання харчових виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. та 
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фармацевт. вир-в" / Хваста Мирослав Михайлович ; Нац. ун-т харч. технологій. — 

Київ, 2018. — 18 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 

100 пр. — [2018-1068 А] УДК 664.02:621.003 

664.1/.2 Цукрове виробництво. Крохмаль. Крохмалисті речовини 

На ступінь кандидата 

2366. Пастух Г. С. Розроблення технології пектину з вторинної картопляної 

сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 

"Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / Пастух Ганна Степанівна ; 

Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). — 100 пр. — [2018-1111 А] УДК 664.29.011 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське  

виробництво 

На ступінь кандидата 

2367. Губеня В. О. Технологія хлібобулочних виробів антианемічного 

призначення для закладів ресторанного господарства : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Губеня 

В'ячеслав Олександрович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2018-0806 А] УДК 664.665:612.392.4 

2368. Доломакін Ю. Ю. Наукове обґрунтування параметрів періодичного 

змішування водно-борошняних сумішей та створення високоефективного обладнан-

ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 

"Процеси та обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Доломакін Юрій 

Юрійович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2018. — 22 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (26 назв). — 100 пр. — [2018-0820 А] УДК 664.653.1.02 

2369. Кобець О. С. Удосконалення технології бісквітних напівфабрикатів 

оздоровчого призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Кобець Олена Сергіївна ; Нац. ун-т 

харч. технологій. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(27 назв). — 100 пр. — [2018-0507 А] УДК 664.681:613.292 

2370. Назар М. І. Удосконалення технології хлібобулочних виробів, зба-

гачених харчовими волокнами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Назар Мар'яна Ігорівна ; Нац. ун-т 

харч. технологій. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). 

— 100 пр. — [2018-1662 А] УДК 664.66.022.39 

2371. Петренко М. М. Удосконалення технології та рецептурного складу 

затяжного печива з урахуванням вимог геродієтетики : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Технологія хлібопек. продуктів, 

кондит. виробів та харч. концентратів" / Петренко Микола Миколайович ; Нац. ун-т 

харч. технологій. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (30 назв). 

— 100 пр. — [2018-1499 А] УДК 664.681 

2372. Рожно О. В. Розробка технології безглютенових макаронних виробів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Техно-

логія хлібопек. продуктів, кондит. виробів та харч. концентратів" / Рожно Олександр 

Васильович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (24 назви). — 100 пр. — [2018-1590 А] УДК 664.69:664.641.15 
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665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли 

665.1/.3 Олії, жири, віск і продукти, що виробляються з них 

На ступінь кандидата 

2373. Черства А. О. Удосконалення технології пресового вилучення ріпакової 

олії із використанням ферментних препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.06 "Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-

космет. продуктів" / Черства Альона Олександрівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — 

Київ, 2018. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2018-

1676 А] УДК 665.334.9.068 

665.5 Ефірні олії. Парфумерія. Косметичні засоби 

На ступінь кандидата 

2374. Полонська Т. А. Технологія косметичного крему-пілінгу з мінеральними 

абразивами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.06 

"Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-космет. продуктів" / Полонська Тетяна 

Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2018-0460 А] УДК 665.584.2:615.26 

665.6/.7 Процеси і продукти нафтової та суміжних  

з нею галузей промисловості 

На ступінь кандидата 

2375. Нагурський А. О. Модифікування бітумів з парафінистих залишків 

каучуками і гумою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / Нагурський Андрій 

Олегович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-0848 А] УДК 665.657.8 

2376. Швед М. Є. Одержання та застосування продуктів оксидаційного очи-

щення кам'яного та бурого вугілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / 

Швед Марія Євгенівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2018-0792 А] 

 УДК 665.7.032.54/.56.-963 

666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість  

в'яжучих. Цемент і бетон 

666.3/.7 Керамічна промисловість 

На ступінь кандидата 

2377. Ковбасюк Т. М. Розробка склокерамічного матеріалу ізоляційних по-

криттів товстоплівкових нагрівних елементів високої ефективності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 

Ковбасюк Тарас Михайлович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства 

ім. І. М. Францевича, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Київ, 2018. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-0511 А] 

 УДК 666.7:666.11].017:679.743.2 
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666.9 Промисловість в'яжучих. Бетонні та залізобетонні вироби 

На ступінь кандидата 

2378. Каверин К. О. Високоміцні легкі бетони на основі портландцементу, 
модифікованого комплексними органо-кремнеземистими добавками : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та 
вироби" / Каверин Костянтин Олександрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. 
— Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 
100 пр. — [2018-0589 А] УДК 666.973 

2379. Шептун С. Ю. Сухі суміші на основі портландцементу та мінеральних 
добавок для наливних підлог підвищеної зносостійкості : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Шептун 
Сергій Юрійович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп., [Харків. нац. ун-т буд-ва та 
архітектури]. — Харків, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 
110 пр. — [2018-0797 А] УДК 666.972.16 

669 Металургія 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь доктора 

2380. Волощенко С. М. Створення наукових засад структуроутворення в 
високоміцному чавуні для підвищення зносостійкості змінних деталей сільгосп-
техніки та транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Волощенко Сергій Михайлович ; НАН України, 
Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (38 назв). — 100 пр. — [2018-1005 А] 

 УДК 669.13.018.891:631.3.02 

На ступінь кандидата 

2381. Верзілов О. П. Стабілізація гідродинамічної картини у кристалізаторі 
слябових МБЛЗ за рахунок оптимізації характеристик занурених стаканів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і 
кольор. металів та спец. сплавів" / Верзілов Олексій Павлович ; НАН України, Фіз.-
технол. ін-т металів та сплавів. — Київ, 2018. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). — 130 пр. — [2018-1247 А] УДК 669.14.053 

2382. Двоєглазова А. В. Удосконалення технології одержання комплексного 
флюсу на основі вапняку та залізовмісних матеріалів при їх спільній термічній 
обробці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 
"Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Двоєглазова Аліса Вікторівна ; 
Нац. металург. акад. України. — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—
19 (14 назв). — 100 пр. — [2018-1488 А] УДК 669.162.1.046 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі  

промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію 

674 Деревообробна промисловість 

На ступінь кандидата 

2383. Безкоровайний А. Г. Підвищення ефективності виготовлення порож-

нистих клеєних елементів столярних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія деревооброб., виготовлення 

меблів та виробів з деревини" / Безкоровайний Андрій Григорович ; Держ. ВНЗ "Нац. 

лісотехн. ун-т України". — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2018-1083 А] УДК 674.2-419.3 

2384. Борячинський В. В. Інтенсифікація сушіння заготовок з деревини дуба : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Техно-

логія деревооброб., виготовлення меблів та виробів з деревини" / Борячинський 

Василь Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 

2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2018-0365 А]

 УДК 674.047:674.031.632.2 

2385. Криштапович В. І. Закономірності впливу неізотермічного вологопере-

несення на структурно-механічні властивості деревини : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія деревооброб., 

виготовлення меблів та виробів з деревини" / Криштапович Володимир Іванович ; 

Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-1103 А] УДК 674.04 

2386. Пилипів І. З. Закономірності формування криволінійних елементів 

меблевих виробів з використанням волокнистих плит : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія деревооброб., виготов-

лення меблів та виробів з деревини" / Пилипів Ігор Зеновійович ; Держ. ВНЗ "Нац. 

лісотехн. ун-т України". — Львів, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1112 А] 

 УДК 674.817.028.6/.7:674.23 

2387. Флуд Л. О. Обґрунтування критеріо міцності деревини в процесі сушін-

ня як анізотропного матеріалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія деревооброб., виготовлення меблів та виробів з 

деревини" / Флуд Любомир Олегович ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — 

Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2018-

1120 А] УДК 674.047 

675 Шкіряна промисловість (у тому числі виробництво  

хутра і штучної шкіри) 

На ступінь кандидата 

2388. Ніконова А. В. Розробка ресурсоощадної технології виробництва одяго-

вих шкір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.18 

"Технологія взуття, шкір. виробів і хутра" / Ніконова Анна Віталіївна ; Київ. нац. ун-т 

технологій та дизайну. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 

(25 назв). — 100 пр. — [2018-1781 А] УДК 675.02 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь кандидата 

2389. Чабан О. В. Удосконалення приводів рукавичних автоматів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.10 "Машини лег. пром-

сті" / Чабан Олексій Віталійович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Київ. нац. ун-т технологій та 

дизайну]. — Хмельницький, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—22 (34 назви). — 

100 пр. — [2018-1510 А] УДК 677.055:62-8 
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678 Промисловість високомолекулярних речовин.  

Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь доктора 

2390. Гриценко О. М. Наукові основи одержання композиційних металона-

повнених кополімерів полівінілпіролідону та їх гідрогелів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. 

матеріалів" / Гриценко Олександр Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 

Львів, 2018. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39. — 100 пр. — [2018-0494 А]

 УДК 678.74.046:669 

2391. Синюк О. М. Наукові основи проектування обладнання для переробки 

полімерних відходів у вироби легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.10 "Машини лег. пром-сті" / Синюк Олег 

Миколайович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Київ, 

2018. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—40 (35 назв). — 100 пр. — [2018-1833 А] 

 УДК 678.08:67.05 

681 Точна механіка та автоматика 

681.12/.18 Промислові лічильники. Торговельні автомати.  

Сортувальні та шліфувальні машини 

На ступінь кандидата 

2392. Літвінов К. А. Ультразвуковий рівнемір рідини з одноразовим поширен-

ням ультразвукового імпульсу в газовому середовищі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та 

визначення складу речовин" / Літвінов Костянтин Анатолійович ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т", [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Харків, 

2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19 (31 назва). — 100 пр. — [2018-1015 А] 

 УДК 681.128.82 

2393. Шаповалов О. І. Магнітострикційний рівнемір рідинних середовищ з 

багатократним відбиттям ультразвукового торсійного імпульсу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю 

та визначення складу речовин" / Шаповалов Олексій Іванович ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т", [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Харків, 

2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 120 пр. — [2018-

1400 А] УДК 681.128.8 

681.2 Приладобудування загалом. Вимірювальна  

техніка та її виробництво. Ваги 

На ступінь кандидата 

2394. Білилівська О. П. Метод і безконтактний засіб контролю кутових по-

ложень на основі автогенераторних пристроїв із магніточутливими транзисторами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і 

методи контролю та визначення складу речовин" / Білилівська Ольга Петрівна ; 

Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(26 назв). — 80 пр. — [2018-0965 А] УДК 681.2.082.52 

2395. Гордєєв А. Д. Методи та біотехнічна система для професійного відбору 

операторів екстремальних видів діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Гордєєв Артем 

Дмитрович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Нац. авіац. ун-т]. — Вінниця, 2018. — 28 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—24 (32 назви). — 100 пр. — [2018-0489 А] 
 УДК 681.2.08:612.82]:331.546 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування  

і регулювання. Високі технології. Смарт-технології 

На ступінь доктора 

2396. Шеремет О. І. Синтез електромеханічних систем на базі дискретного 
часового еквалайзера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Шеремет Олексій Іванович ; 
Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Дніпров. держ. техн. ун-т]. — Харків, 2018. 
— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (33 назви). — 100 пр. — [2018-1513 А] 

 УДК 681.518:62-83 

На ступінь кандидата 

2397. Маслій А. С. Структурний та параметричний синтез систем автоматич-
ного керування лінійними електродвигунами моношпального стрілочного переводу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автома-
тизація процесів керування" / Маслій Андрій Сергійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т". — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). 
— 100 пр. — [2018-1659 А] УДК 681.5:621.313 

2398. Савеленко Г. В. Автоматизація процесу керування подачею електрода-
інструмента при розмірній обробці дугою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Савеленко 
Григорій Володимирович ; Центральноукр. нац. техн. ун-т. — Кропивницький, 2018. 
— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2018-0304 А] 

 УДК 681.5:621.791.037 
2399. Савицька Я. А. Інформаційна технологія керування вугледобувним 

комбайном у небезпечних зонах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Савицька Яна Артурівна ; Черкас. держ. 
технол. ун-т, [Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Черкаси, 2018. — 18 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. — [2018-0945 А] УДК 681.518:622.063.4 

2400. Сироткіна О. І. Методи діагностики SCADA систем на основі m-арних 
кортежів та k-значної логіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Сироткіна Олена 
Ігорівна ; Нац. металург. акад. України, [Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т"]. — Дніпро, 
2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). — 120 пр. — [2018-0948 А]
 УДК 681.518.5:519.876.5 

2401. Цибрій Ю. О. Механотронна система керування виплавкою титану : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.02 
"Машинознавство" / Цибрій Юрій Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-0955 А] УДК 681.52:621.745 

681.7 Оптична апаратура та прилади 

На ступінь кандидата 

2402. Голембовський О. О. Рефрактометрія артифакічного ока з вимірю-

ванням довжини фокусної області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : спец. 05.11.07 "Оптич. прилади та системи" / Голембовський Олександр 

Олексійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — 

Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (15 назв). — 100 пр. — [2018-

0488 А] УДК 681.784 

681.8 Технічна акустика 

На ступінь кандидата 

2403. Гладкіх Н. Д. Цифровий підводний акустичний зв'язок в мілкому морі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.08 "Приклад. 

акустика та звукотехніка" / Гладкіх Нікіта Дмитрович ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 30 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 25—27 (11 назв). — 100 пр. — [2018-1848 А] УДК 681.883 

2404. Нижник О. І. Випромінювання гідроакустичних сигналів планарними 

антенними решітками, утвореними із циліндричних п'єзокерамічних перетворю-

вачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.08 

"Приклад. акустика та звукотехніка" / Нижник Олександр Ігорович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 26 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 21—24 (19 назв). — 100 пр. — [2018-0852 А] УДК 681.8 

685 Виробництво шорно-сідельних та інших виробів  

зі шкіри. Взуттєве виробництво. Виробництво  

туристичного та спортивного інвентарю 

На ступінь доктора 

2405. Кулік Т. І. Розвиток наукових основ технології виготовлення деталей 

взуття складної форми із полімерних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. виробів і хутра" / 

Кулік Тетяна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2018. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (46 назв). — 150 пр. — [2018-1860 А] 

 УДК 685.34.023 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь кандидата 

2406. Балацький М. В. Організаційно-технологічне та стохастичне моделю-

вання будівництва на підготовчому етапі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / 

Балацький Максим Валерійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2018. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2018-0884 А] УДК 69.05:005.551 

2407. Дубінін Д. В. Інноваційна система формалізації процесів організації 

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

05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Дубінін Денис Владиславович ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2018-0908 А] УДК 69.05:005.591.6 
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2408. Лихограй В. В. Розробка технологічних і організаційних рішень 
відновлення православних церков : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Лихограй 
Вікторія Вікторівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2017. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2018-0384 А] 

 УДК 69.059.7:[726:271.2-523.4 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 

2409. Волинська Є. В. Екобетони на основі шлаколужного цементу з ви-
користанням слюдовмісних побічних продуктів гірничо-добувної промисловості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. 
матеріали та вироби" / Волинська Єлизавета Валеріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архітектури. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2018-0368 А] УДК 691.328.44 

2410. Скорик В. В. Тампонажні розчини на основі лужного цементу для 
перемінних умов тверднення в свердловині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Скорик Віталій 
Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-0748 А] 

 УДК 691.54:666.943 

693 Будівельні роботи загалом. Кам'яні та бетонні  

роботи. Асфальтування 

На ступінь кандидата 

2411. Нетеса А. М. Удосконалення технології зведення монолітних залізо-
бетонних каркасів багатоповерхових будівель : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / 
Нетеса Андрій Миколайович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та 
архітектури", [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — 
Дніпро, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2018-
0851 А] УДК 693.955 

2412. Супрун О. Ю. Удосконалення організаційно-технологічних рішень 
установлення анкерів в бетоні із застосуванням акрилових композицій : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. 
та цивіл. буд-ва" / Супрун Олег Юрійович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, 
[Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2018. — 17 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 11—14 (25 назв). — 100 пр. — [2018-0313 А] 

 УДК 693.814.2:624.078.7 

696/697 Інженерне обладнання будівель 

На ступінь кандидата 

2413. Гарасим Д. І. Ексергетичне обґрунтування та підвищення енерго-
ефективності роботи систем кондиціювання повітря для чистих приміщень : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та 
пром. теплоенергетика" / Гарасим Дмитро Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 
— Львів, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—22 (29 назв). — 100 пр. — [2018-
0325 А] УДК 697.94 
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7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.09 Теорія та філософія мистецтва, методи, періоди,  

стилі, способи представлення (зображення) 

На ступінь доктора 

2414. Афоніна О. С. Культурний код і "подвійне кодування" в мистецтві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 

"Теорія та історія культури" / Афоніна Олена Сталівна ; М-во культури України, 

Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 29—33 (36 назв). — 100 пр. — [2018-0401 А] УДК 7.01 

2415. Муравська О. В. Вплив східнохристиянської культури на європейське 

музичне мистецтво ХІХ—ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Муравська Ольга 

Вікторівна ; М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, Нац. 

акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2018. — 43 с. — Бібліогр.: с. 35—39 

(37 назв). — 100 пр. — [2018-1108 А] УДК 7.033.1:78(4)"18/19" 

2416. Павлова Т. В. Авангард в образотворчому мистецтві Харкова ХХ сто-

ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознавства : спец. 17.00.05 

"Образотвор. мистецтво" / Павлова Тетяна Володимирівна ; Львів. нац. акад. 

мистецтв, [Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв]. — Львів, 2018. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 30—33 (38 назв). — 100 пр. — [2018-1188 А] 

 УДК 7.038(477.54-25)"19" 

2417. Смирна Л. В. Український мистецький нонконформізм як соціокультур-

ний феномен ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтво-

знавства : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Смирна Леся В'ячеславівна ; 

М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, [Ін-т проблем 

сучас. мистецтва Нац. акад. мистецтв України]. — Київ, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 25—31 (74 назви). — 100 пр. — [2018-1712 А] УДК 7.03-028.76(477)"19" 

На ступінь кандидата 

2418. Авербах М. Я. Візуальні комунікації в архітектурному середовищі 

міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 

"Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Авербах Михайло Якович ; 

Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (35 назв). — 100 пр. — [2018-0561 А] УДК 7.012 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних  

одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях.  

Ландшафти, парки. Сади 

На ступінь доктора 

2419. Криворучко Ю. І. Феномен сакрального у розвитку міст та територій : 

(на досвіді України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра архітектури : 

[спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Криворучко 

Юрій Іванович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. 

— Київ, 2018. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—30 (67 назв). — 150 пр. — [2018-

1820 А] УДК 711.4(477) 
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На ступінь кандидата 

2420. Кузьменко Т. Ю. Принципи функціонально-планувальної організації 

приміських сільських поселень : (на прикладі Північно-Схід. регіону України) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.04 

"Містобудування та ландшафт. архітектура" / Кузьменко Тетяна Юріївна ; Харків. 

нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія 

Кондратюка]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 

100 пр. — [2018-1336 А] УДК 711.3(477.6/.7) 

2421. Швець Л. М. Містобудівні принципи формування залізничних вокзаль-

них комплексів у структурі малих і середніх міст : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.04 "Містобудування та ландшафт. архітек-

тура" / Швець Людмила Миколаївна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бе-

кетова. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2018-

1839 А] УДК 711.453.1.01:624.2/.8 

72 Архітектура 

На ступінь доктора 

2422. Кюнцлі Р. В. Гармонізація унікально-універсальних співвідношень у 

культурно-мистецькому просторі архітектури українського села : автореф. дис. на 

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

культури" / Кюнцлі Романа Василівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. 

кадрів культури і мистецтв, [Ін-т проблем сучас. мистецтва Нац. акад. мистецтв 

України]. — Київ, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (44 назви). — 100 пр. — 

[2018-1463 А] УДК 728.6.011(477) 

На ступінь кандидата 

2423. Антощук Т. І. Еволюція семантичних ознак архітектурних форм україн-

ського романтизму (кінця ХІХ — початку ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація 

пам'яток архітектури" / Антощук Тетяна Іванівна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва 

ім. О. М. Бекетова, [Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури]. — Харків, 2018. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2018-1841 А] 

 УДК 72.01.035(477)"189/190" 

2424. Захеді Шахаб. Еволюція архітектури мечетей Ірану (VII—XVIII ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія 

архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Захеді Шахаб ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архітектури. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-1732 А] УДК 726:28-523.4](55)"06/17" 

2425. Шаталюк Ю. В. Принципи формування адаптивної архітектури в кон-

тексті сталого розвитку міського середовища : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.02 "Архітектура будівель та споруд" / 

Шаталюк Юлія Вікторівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2018. 

— 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2018-0629 А] 

 УДК 72.01:711.4 
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73/76 Образотворче мистецтво.  

Декоративно-прикладне мистецтво 

745/749 Художні промисли.  

Декоративно-прикладне мистецтво. Дизайн 

На ступінь кандидата 

2426. Самойленко О. Ю. Вітраж київських митців другої половини ХХ — 

початку ХХІ століття: типологія, художньо-стильові особливості : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.06 "Декор. і приклад. 

мистецтво" / Самойленко Олександра Юріївна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 

2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2018-1193 А] 

 УДК 748.5.02(477-25)"195/201" 

75/76 Живопис. Графічні види мистецтва. Естамп. Графіка 

На ступінь кандидата 

2427. Дубрівна А. П. Абстракція в образотворчому мистецтві як феномен 

художньої культури України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Дубрівна 

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

мистецтв. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2018-

1812 А] УДК 75/76.038:008](477) 

2428. Дьерке Г. Г. Творчість Володимира Микити в контексті образотворчого 

мистецтва Закарпаття другої половини ХХ — початку ХХІ ст.: традиції та художні 

експерименти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

[спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Дьерке Гейза Гейзович ; Львів. нац. акад. 

мистецтв. — Львів, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2018-

1256 А] УДК 75.071.1(477.87)"195/201"(092) 

2429. Штець В. О. Творчість Золтана Шолтеса у контексті розвитку образо-

творчого мистецтва Закарпаття ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Штець Віктор 

Олексійович ; Львів. нац. акад. мистецтв, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1158 А] 

 УДК 75.071.1(477.87)"19"(092) 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь доктора 

2430. Александрова О. О. Вокально-хоровий стиль Г. Свиридова: взаємодія 

світського та релігійного аспектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Александрова Оксана Олек-

сандрівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського, [Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського М-ва 

культури України]. — Київ, 2017. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—38 (46 назв). — 100 пр. 

— [2018-0562 А] УДК 78.071.1(47+57)(092) 

2431. Зосім О. Л. Сакральний вимір східнослов'янської духовної пісенності 

другої половини XVI — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Зосім 
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Ольга Леонідівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і 

мистецтв. — Київ, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 26—33 (76 назв). — 100 пр. — [2018-

1532 А] УДК 783(=161)"155/201" 

На ступінь кандидата 

2432. Бура М. Я. Львівське камерно-оркестрове виконавство крізь призму ідеї 

персоналізму (друга половина ХХ — початок ХХІ століть) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 

Бура Марта Ярославівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад.  

ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — 

[2018-1169 А] УДК 785.02(477.83-25)"195/201" 

2433. Дьяченко В. В. Творча діяльність українських звукорежисерів другої 

половини ХХ — початку ХХІ століття: теорія, історія, практика : автореф. дис. на 

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

культури" / Дьяченко Володимир Валерійович ; М-во культури України, Нац. акад. 

керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(18 назв). — 100 пр. — [2018-0825 А] УДК 78.07:681.84](477)"195/201" 

2434. Куриляк І. І. Еволюція драматургічних функцій хору в українській 

опері: національно-естетичний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Куриляк Ірина Ігорівна ; М-во 

культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2018. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2018-0697 А] 

 УДК 782.087.68.01(477):111.852 

2435. Куркова І. С. Взаємодія композиторського та виконавського стилів у 

процесі культуротворчої комунікації С. Рахманінова та В. Горовиця: звукозапис як 

осередок творчого діалогу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Куркова Ірина Сергіївна ; 

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

2018. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2018-0530 А]

 УДК 781.6.071((47+57)+73)(092) 

2436. Лі Цін. Камерно-вокальна творчість Клода Дебюссі: принципи роботи з 

поетичним текстом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Лі Цін ; М-во культури України, Нац. 

муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2018. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 

(5 назв). — 100 пр. — [2018-1824 А] УДК 784.071.1(44)(092) 

2437. Лю Нань. Принципи виконавської інтерпретації поетики камерних 

вокальних творів М. Мусоргського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Лю Нань ; Одес. нац. муз. 

акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 

— 110 пр. — [2018-1105 А] УДК 781.6.02:784.3(47+57)(092) 

2438. Ма Сінсін. Текстологічні засади виконавської інтерпретації у форте-

піанній творчості : (від стиліст. змісту до семант. типології) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 

Ма Сінсін ; М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — 

Одеса, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв) та в підрядк. прим. — 110 пр. — 

[2018-0543 А] УДК 780.8.02:780.616.432 

2439. Максименко Д. П. Європейський саксофонний концерт: теоретичні 

засади та виконавські інспірації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Максименко Дмитро Петро-
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вич ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2018. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2018-1622 А] 
 УДК 780.643.2.082.4(4):781 
2440. Мартинова Н. І. Звуковий універсум індустріального міста у форте-

піанній творчості європейських композиторів першої третини ХХ сторіччя : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Мартинова Наталія Іванівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. 
акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 
100 пр. — [2018-1624 А] УДК 780.8:780.616.432](4)"193" 

2441. Олійник С. Ф. Регіональна рецепція музичної творчості : (на прикладі 
творчості Ф. Шопена, Р. Ваґнера і Ф. Ліста в музичній культурі Львова) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Олійник Стефанія Федорівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. 
акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — 
[2018-0605 А] УДК 78.02(477.83-25):78.02(4)(092) 

2442. Паріс О. А. Творча постать Євгена Цегельського в контексті розвитку 
української музичної думки першої половини ХХ століття : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 
Паріс Олена Анатоліївна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад.  
ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2018-1189 А] УДК 78.072.2(477)"195"(092) 

2443. Пахомова Є. Г. Синестезійні аспекти композиторського мислення Лесі 
Дичко : (на прикладі хор. опер "Золотослов" та "Різдвяне дійство") : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 "Теорія та історія 
культури" / Пахомова Євгенія Геннадіївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. 
України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). 
— 100 пр. — [2018-0447 А] УДК 78.071.1(477)(092) 

2444. Різаєва Г. Є. Опери Франсіса Пуленка: художній світ та проблема його 
цілісності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Різаєва Ганна Євгенівна ; М-во культури України, 
Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2018. — 17 с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2018-0470 А] УДК 78.071.1(44)(092) 

2445. Тимощенко Н. О. Фагот в українській камерній музиці кінця ХХ — 
початку ХХІ століття: виконавські школи та композиторська творчість : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Тимощенко Наталія Олександрівна ; М-во культури України, Нац. муз. 
акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 
(6 назв). — 100 пр. — [2018-1634 А] УДК 780.8:780.644.2].02(477)"199/201" 

2446. Шнур І. В. Пісенний шлягер як феномен популярної музики другої 
половини ХХ — початку ХХІ століть : (на матеріалі рад. та пострад. естради) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 
"Муз. мистецтво" / Шнур Іванна Володимирівна ; М-во культури України, Нац. муз. 
акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2018. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(6 назв). — 100 пр. — [2018-1720 А] УДК 784.6(477)"195/201" 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 

2447. Сушко Р. О. Теоретико-методичні основи розвитку спортивних ігор в 

умовах глобалізації : (на матеріалі баскетболу) : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Сушко Руслана Олександрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. 

— Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38. — 100 пр. — [2018-0993 А]

 УДК 796.323.2.011 

На ступінь кандидата 

2448. Босько В. М. Навчання техніці спортивних способів плавання дітей  

8—10 років з ураженнями опорно-рухового апарату : (на прикладі дит. церебрал. 

паралічу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 

спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Босько Василь Миколайович ; 

Харків. держ. акад. фіз. культури, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — 

Харків, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2018-

1203 А] УДК 797.212.012:616.8-009.11-053.5 

2449. Василенко Є. В. Фізична реабілітація недоношених дітей з порушенням 

рухових функцій на першому році життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / 

Василенко Євген Володимирович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — 

Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23. — 100 пр. — [2018-1566 А] 

 УДК 796.011.3:616.7-007-036.82]-053.32 

2450. Володченко О. А. Обґрунтування комплексної методики прогнозування 

змагальної успішності в кікбоксингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Володченко 

Олександр Анатолійович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Харків, 2018. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-0679 А] 

 УДК 796.835.015 

2451. Євпак Н. О. Оптимізація процесу змагальної діяльності спортсменок, які 

спеціалізуються у водному поло : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Євпак Наталія 

Олександрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2018-0583 А] 

 УДК 797.253.015.6.071.2-055.2 

2452. Квасниця О. М. Удосконалення фізичної підготовки кваліфікованих 

гравців у регбі-7 з урахуванням індивідуальних профілів фізичної підготовленості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

[спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Квасниця Олег Михайлович ; Львів. держ. 

ун-т фіз. культури. — Львів, 2018. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). 

— 100 пр. — [2018-1735 А] УДК 796.333.015.132.072.1 

2453. Кенсицька І. Л. Формування цінностей здорового способу життя сту-

дентів 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" / Кенсицька Ірина Леонідівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і 

спорту України. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. 

— [2018-1533 А] УДК 796.011.3:613]-057.875 

2454. Кийко А. С. Побудова передзмагальної підготовки кваліфікованих 

альпіністів із застосуванням інтервального гіпоксичного тренування : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Кийко Андрій Сергійович ; Харків. держ. акад. фіз. 

культури. — Харків, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 

100 пр. — [2018-0691 А] УДК 796.525.015.576 
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2455. Корчагін М. В. Оптимізація спеціальної фізичної підготовки військово-

службовців-операторів Повітряних Сил у циклі бойового чергування : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 

"Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Корчагін Микола Валерійо-

вич ; Придніпров. держ. акад. фіз. культури і спорту, [Харків. нац. ун-т Повітр. Сил 

ім. Івана Кожедуба, М-во оборони України]. — Дніпро, 2018. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-0919 А] УДК 796.011.3:358.43 

2456. Куц-Бурдейна О. О. Комплексний підхід до вдосконалення фізичної 

підготовленості студентів з порушенням постави 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" / Куц-

Бурдейна Олександра Олександрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, 

[Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2018-1583 А] 

 УДК 796.011.3:616.7-007-085]-057.875 

2457. Нерода Н. В. Організаційні та правові засади європейського профе-

сійного спорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання 

та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Нерода Неоніла Вікторівна ; 

Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2018. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 

100 пр. — [2018-1866 А] УДК 796.071(4) 

2458. Окунь Д. О. Оптимізація тренувального процесу веслярів-слаломістів на 

етапі початкової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Окунь Дар'я 

Олександрівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Харків, 2018. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2018-1222 А] УДК 797.122.015 

2459. Півень О. Б. Побудова тренувального процесу важкоатлетів 15—17 років з 

використанням засобів швидкісно-силової спрямованості : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Півень Олександр Борисович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Харків, 

2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1303 А]

 УДК 796.88.015.52-053.6 

2460. Родіна Ю. Д. Удосконалення психологічної підготовленості яхтсменів 

високої кваліфікації на основі прийомів особистісної саморегуляції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Родіна Юлія Дмитрівна ; Придніпров. держ. акад. фіз. 

культури і спорту. — Дніпро, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(14 назв). — 100 пр. — [2018-1032 А] УДК 797.14.015:159.9 

2461. Рожков В. О. Вдосконалення технічної підготовленості штовхальників 

ядра 15—17 років протягом річного макроциклу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Рожков Владислав Олександрович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — 

Харків, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2018-

0712 А] УДК 796.433.1.012.11 

2462. Рубан В. Ю. Організаційно-методичні засади оптимізації процесу фізич-

ного виховання учнів початкових класів в умовах сільської загальноосвітньої 

школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 

спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / 

Рубан Владислав Юрійович ; Придніпров. держ. акад. фіз. культури і спорту, [ДВНЗ 
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"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — Дніпро, 2018. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (9 назв). — 100 пр. — [2018-1708 А] 

 УДК 796.011.3:373.3](1-22) 

2463. Русанов А. П. Фізична реабілітація хворих після реконструкції передньої 

хрестоподібної зв'язки колінного суглоба при артроскопічних оперативних втручан-

нях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

[спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Русанов Андрій Петрович ; Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України, [Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. 

акад. мед. наук України"]. — Київ, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 

100 пр. — [2018-0476 А] УДК 796.035:[616.728.3:616.75]-089 

2464. Славітяк О. С. Удосконалення тренувального процесу спортсменів у 

бодібілдингу на основі оптимального застосування базових та формуючих вправ у 

мезоциклах підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Славітяк Олег 

Станіславович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2018. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2018-1711 А] УДК 796.894.015 

2465. Тимочко-Волошин Р. І. Вдосконалення фізичного виховання дітей 

середнього шкільного віку з суглобовими проявами дисплазії сполучної тканини : 

(на прикладі спец. мед. груп сіл. шкіл) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 

різних груп населення" / Тимочко-Волошин Роксалана Іванівна ; Львів. держ. ун-т 

фіз. культури. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2018-1834 А] УДК 796.011.3:376-056.24-057.874 

2466. Ту Яньхао. Вплив тренувань у гірських умовах на змагальну діяльність 

кваліфікованих бігунів на середні дистанції, що проживають на різних висотах над 

рівнем моря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 

спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Ту Яньхао ; Харків. держ. акад. фіз. 

культури. — Харків, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 

100 пр. — [2018-0716 А] УДК 796.422.015.367.071.2.093.56 

2467. Чередниченко І. А. Підвищення фізичного стану студентів на основі 

комплексного використання засобів спортивних ігор у процесі секційних занять з 

волейболу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 

спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / 

Чередниченко Інна Анатоліївна ; Придніпров. держ. акад. фіз. культури і спорту, 

[Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпро, 2018. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2018-0956 А] УДК 796.011.3-057.875:796.325 

2468. Шепеленко Т. В. Комплектація команд у спортивній аеробіці на основі 

психофізіологічних показників спортсменів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / 

Шепеленко Тетяна Валеріївна ; Харків. держ. акад. фіз. культури, [Укр. держ. ун-т 

залізн. трансп.]. — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (20 назв). 

— 100 пр. — [2018-1320 А] УДК 796.412.012.2.085 

2469. Шутєєв В. В. Вплив занять спортом на особистісні якості спортсменів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

[спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Шутєєв Вячеслав Вадимович ; Харків. держ. 

акад. фіз. культури. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2018-0319 А] УДК 796.011.1 
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2470. Ярмолинський Л. М. Корекція порушень постави у футболістів на етапі 

початкової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Ярмолинський Леонід 

Михайлович ; Придніпров. держ. акад. фіз. культури і спорту, [Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України]. — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(8 назв). — 100 пр. — [2018-1080 А] УДК 796.332.035.077.5 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 

На ступінь кандидата 

2471. Мартиняк І. Я. Рецепція української фольклорної традиції в арабських 

джерелах ІХ—ХІІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Мартиняк Ірина Ярославівна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. 

— [2018-1864 А] УДК 801.82:821.411.21'04:398(=161.2) 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь доктора 

2472. Андрієнко Т. П. Стратегії в інтеракційній моделі перекладу : (на ма-

теріалі пер. англомов. проз. та драматург. творів укр. та рос.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / 

Андрієнко Тетяна Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 

37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (41 назва). — 150 пр. — [2018-0648 А] 

 УДК 81'255.4:821.111-2-3.09=161.1/.2 

2473. Поворознюк Р. В. Теоретичні засади англо-українського письмового та 

усного перекладу медичних текстів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Поворознюк Роксолана Влади-

славівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 34—37 (32 назви). — 100 пр. — [2018-1433 А] 

 УДК 81'25'276.6:61](=111=161.2) 

На ступінь кандидата 

2474. Бевзо Г. А. Джерела походження екологічної термінології в англійській 

та українській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / Бевзо Галина Андріївна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 10—11 

(11 назв). — 100 пр. — [2018-1165 А] УДК 811.111+811.161.2]'373-115:502 

2475. Бриська О. Я. Микола Зеров як критик та теоретик перекладу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладо-

знавство" / Бриська Орислава Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 

100 пр. — [2018-1004 А] УДК 81'255.4:811.161.2](092) 

2476. Бурковська О. Й. Теорія односкладного речення в європейській лінгвіс-

тиці ХІХ — початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Бурковська Оксана Йосипівна ; 
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Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Держ. ВНЗ "Донбас. 

держ. пед. ун-т"]. — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 

— [2018-0678 А] УДК 81'367.332-112(4)"180/201" 

2477. Гаврилюк І. С. Поетонімні опозиції в художньому тексті: лінгвальні 

параметри типологізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Гаврилюк Ірина Сергіївна ; Київ. нац. лінгвіст. 

ун-т, [Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-1526 А] УДК 81'44 

2478. Омельченко Л. О. Відтворення образів іспаномовних сонетів ХІХ—

ХХ століть в українських перекладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Омельченко Лілія Олегівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 

130 пр. — [2018-1024 А] УДК 81'255.4:821.134.2-193.3.09"18/19"=161.2 

2479. Павлик Н. В. Комунікативна та структурно-семантична організація 

фатичних мовленнєвих актів в англійській та українській мовах: (на матеріалі драм. 

творів кінця ХІХ — початку ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / Павлик Наталія 

Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2018-0436 А] 

 УДК 811.111+811.161.2]-115 

2480. Позніхіренко Ю. І. Мотиваційна база ергонімів як знаків соціокультур-

ного простору України й англомовних країн : (на матеріалі назв закл. харчування) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 

"Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / Позніхіренко Юлія Іванівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20 (8 назв). — 

100 пр. — [2018-0302 А] УДК 811.161.2+811.111]'373.2-115:640.4 

2481. Романюк Н. М. Семіотизація мовних кліше як одиниць когніції, культури і 

дискурсу : (на матеріалі англ. та укр. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / Романюк 

Наталія Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Запоріз. нац. ун-т]. — 

Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-

0303 А] УДК 811.111+811.161.2]'22'42-115 

2482. Спіцина В. Є. Лінгвокультурні та лінгвокогнітивні особливості від-

творення концептосфери "влада" у перекладах філософських творів Х. Арендт : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Пере-

кладознавство" / Спіцина Вікторія Євгеніївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2018-1039 А]

 УДК 81'25:141.7(73)(092) 

2483. Статівка А. О. Стратегії та способи відтворення фонографічних стилі-

зацій мовленнєвих аномалій в англо-українському художньому перекладі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладо-

знавство" / Статівка Анна Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1396 А]

 УДК 811.111'255.4'342 

2484. Тащенко Г. В. Лінгвокогнітивні та культурологічні особливості англо-

українського перекладу прецедентних імен : (на матеріалі худож. літ.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / 
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Тащенко Ганна Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-1344 А] 

 УДК 811.111'255.4'373.23 

2485. Хмара В. В. Фразеологічні одиниці з антропним компонентом у західно-

германських і східнослов'янських мовах: зіставний аспект : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мово-

знавство" / Хмара Вікторія Володимирівна ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка]. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 

— 100 пр. — [2018-0778 А] УДК 811.11+811.161]'373.7-115 

2486. Хоровець В. Є. Когнітивно-граматичне конструювання прийменникової 

каузативності/каузальності в англійській, новогрецькій та українській мовах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 

"Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / Хоровець Віра Євгенівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Маріупол. держ. ун-т]. — Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2018-0355 А] 

 УДК 81'367.633-115 

2487. Храбан Т. Є. Концепт жінка в інтернет-комунікації : (на матеріалі англ., 

португал., рос., укр. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Храбан Тетяна Євгенівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — Київ, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-1675 А] УДК 81'373.4=00:[316.77:004.77 

2488. Ясногурська Л. М. Концепт зрада: лінгвокультурний та корпусно-

базований підходи : (на матеріалі укр. та англ. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Ясногурська Люд-

мила Михайлівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", 

[Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2018-0799 А] УДК 811.161.2+811.111]'42 

811.1/.9 Мови природні та штучні 

811.11 Германські мови 

На ступінь кандидата 

2489. Білецька Т. О. Актуалізація категорії дейксису у гіпертексті : (на ма-

теріалі текстів-описів товарів комерц. Інтернет-сайтів) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Білецька Тетяна 

Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 19 с. — Біб-

ліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2018-1482 А] УДК 811.11'42:004.738.5 

811.111 Англійська мова 

На ступінь доктора 

2490. Бігунова Н. О. Позитивна оцінка: від когнітивного судження до комуні-

кативного висловлювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Бігунова Наталія Олександрівна ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2018. — 39 с. — Бібліогр.: с. 28—35 (59 назв). — 

100 пр. — [2018-0663 А] УДК 811.111'27'371 

2491. Кравченко Н. О. Синергійність англомовного релігійного дискурсу : 

(теолінгвіст. підхід) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
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спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Кравченко Ніна Олександрівна ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2018. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (32 назви). 

— 100 пр. — [2018-0593 А] УДК 811.111'42:2-12 

2492. Лещенко Г. В. Категорія напруженості в англомовному гостросюжет-

ному оповіданні: лінгвокогнітивний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Лещенко Ганна Веніамінівна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. 

— Харків, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—33 (26 назв). — 100 пр. — 

[2018-1699 А] УДК 811.111'42:821.111-322.4.09 

На ступінь кандидата 

2493. Бешлей О. В. Когнітивний зміст концепту молодість в англомовному 

художньому прозовому дискурсі: діахронічний аспект : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Бешлей Ольга 

Василівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (20 назв). — 100 пр. — [2018-0886 А] 

 УДК 811.111'373.4-112:821.111-3.09 

2494. Божко О. С. Лінгвальна репрезентація атмосфери саспенс в англомовних 

художніх творах жанру хоррор: семантико-когнітивний аспект : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Божко 

Олена Сергіївна ; Херсон. держ. ун-т. — Харків, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-0671 А] УДК 811.111'37:821.111-312.2.09 

2495. Вецкур Т. А. Соціопрагматичні особливості повчального дискурсу : (на 

матеріалі англомов. прози другої половини ХХ — поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Вецкур 

Тетяна Анатоліївна ; Запоріз. нац. ун-т, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. 

— Запоріжжя, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-

1846 А] УДК 811.111'42:821.111'06-3.09 

2496. Галай Т. М. Метафоричні терміни в англійській фаховій мові геології: 

структурний, семантичний та когнітивний виміри : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Галай Тетяна 

Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2018-0898 А] 

 УДК 811.111'373.6:551 

2497. Головащенко Ю. С. Семантичний простір романів Джона Максвелла 

Кутзее : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 

"Герман. мови" / Головащенко Юлія Сергіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-

ковича. — Чернівці, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (18 назв). — 

100 пр. — [2018-0900 А] УДК 811.111'37:821.111(680)'06-31.09(092) 

2498. Девіцька А. І. Просодичні характеристики англійського мовлення 

словаків : (експерим.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Девіцька Антоніна Ігорівна ; Київ. нац. 

лінгвіст. ун-т. — Київ, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. 

— [2018-1489 А] УДК 811.111'27'342(=162.4) 

2499. Єфимчук Г. О. Лінгвальні та соціолінгвальні особливості вербалізації 

концепту arrogance у британській картині світу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Єфимчук Галина Олегів-
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на ; Запоріз. нац. ун-т, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Запоріжжя, 

2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1728 А] 

 УДК 811.111'27'42 

2500. Ківенко І. О. Мовленнєвий акт подяки: прагмалінгвістичний аналіз : (на 

матеріалі англ. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ківенко Інна Олександрівна ; Одес. нац. ун-т  

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2018-0973 А] УДК 811.111'37 

2501. Коваленко О. П. Лінгвопрагматика і лінгвосеміотика англійського 

корпоративного дискурсу : (на матеріалі сучас. англ. мови) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Коваленко 

Ольга Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2018-1416 А] УДК 811.111'42 

2502. Ковальчук О. К. Єдність просодичних та кінесичних засобів у мовленні 

шеф-кухарів : (інструмент.-фонет. дослідж. на матеріалі британ. телевіз. кулінар. 

передач) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Ковальчук Олександра Костянтинівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова. — Одеса, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. 

— [2018-1535 А] УДК 811.111'276.6:641.5-051]:7.097 

2503. Козубська І. Г. Лінгвопрагматичні параметри мовленнєвого жанру 

"монографія" в англійській мові : (на матеріалі текстів з інформ. технологій) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Козубська Ірина Геннадіївна ; Запоріз. нац. ун-т, [Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 150 пр. — [2018-1261 А] УДК 811.111'42 

2504. Наумчук Т. І. Еволюція англійськомовного лексикону кінематографії: 

соціокультурний та лінгвосинергетичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Наумчук Тетяна Іванівна ; 

Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — 

100 пр. — [2018-1829 А] УДК 811.111'27:791 

2505. Очковська А. П. Становлення рейзингової конструкції з суб'єктом в 

англійській мові ХІІ—XVII ст.: структурний та функціональний аспекти : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / 

Очковська Анна Павлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 

104 пр. — [2018-1665 А] УДК 811.111'364"11/16" 

2506. Полгородник Д. В. Формування англійськомовної картини світу Ірландії 

в умовах незбалансованої двомовності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Полгородник Дар'я Володи-

мирівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-1225 А] УДК 811.111:930.85(100)]:81'246.2](417) 

2507. Полянічко О. Д. Структурні, семантичні та когнітивні виміри космо-

поетонімів : (на матеріалі англомов. науково-фантаст. прози) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Полянічко 

Олеся Дмитрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-1475 А] 

 УДК 811.111'38:821.111-312.9.09 



   

 
211 

2508. Розвод Е. В. Вербалізація концепту sun: лінгвокультурний аспект : (на 

матеріалі американ. варіанта англ. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Розвод Еліна Вадимівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-1146 А] 

 УДК 811.111(73)'42 

2509. Русавська О. О. Територіальна варіативність просодії англійського 

мовлення в Канаді : (інструмент.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Русавська Ольга 

Олегівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2018-1479 А] УДК 811.111(71)'27 

2510. Саранюк Є. В. Концепт glamour у сучасному англомовному мас-

медійному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Саранюк Євгенія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 

100 пр. — [2018-1502 А] УДК 811.111'42:07 

2511. Свєтлічна А. А. Англійськомовні митні документи: структурно-се-

мантичний та когнітивно-прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Свєтлічна Алла 

Анатоліївна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-1194 А] УДК 811.111'42 

2512. Стингач О. В. Специфіка взаємодії просодичних та кінесичних засобів у 

виступах членів Палати громад Великої Британії : (інструмент.-фонет. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Стингач Ольга Вячеславівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2018-0620 А] 

 УДК 811.111'34:[808.51:328.1](410) 

2513. Судус Ю. В. Мовленнєві тактики реалізації стратегії дискредитації в 

англомовному дипломатичному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Судус Юлія Василівна ; Запоріз. 

нац. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Запоріжжя, 2018. — 19 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2018-0312 А] 

 УДК 811.111'42:341.76 

2514. Суховецька Л. В. Реалізація лінгвопрагматичного потенціалу спо-

нукальної інтенції в англійськомовному політичному дискурсі : (на матеріалі 

мовлення електорату) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Суховецька Людмила Валентинівна ; Запоріз. нац. 

ун-т, [Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-1714 А] УДК 811.111'42 

2515. Томахів М. В. Просодичні засоби мовленнєвого впливу в сучасному 

англомовному науковому дискурсі : (експерим.-фонет. дослідж. на матеріалі відео-

лекцій) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 

"Герман. мови" / Томахів Марта Володимирівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, [Центр 

наук. дослідж. та викладання інозем. мов НАН України]. — Київ, 2018. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1506 А] 

 УДК 811.111'342'42 

2516. Юровських К. А. Комунікативна ситуація непорозуміння в сучасному 

англомовному діалогічному дискурсі: соціокогнітивний та прагматичний аспекти : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. 

мови" / Юровських Катерина Андріївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2018. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1518 А] 

 УДК 811.111'42 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

2517. Білоус Ю. В. Структурно-семантичні особливості соматичних фразео-

логізмів у німецькій мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Білоус Юлія Володимирівна ; Міжнар. гуманітар. ун-т, 

[Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Одеса, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2018-0668 А] УДК 811.112.2'373.7 

2518. Величко Н. М. Засоби звертання в німецькій мові другої половини 

ХХ — початку ХХІ століття: соціолінгвістичний аспект : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Величко Наталія 

Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т, [Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України]. 

— Херсон, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 150 пр. — [2018-0410 А]

 УДК 811.112.2'42"195/201" 

2519. Власенко М. В. Вербалізація концепту frau в німецькій мові фразео-

логічними одиницями: лінгвокультурологічний аспект : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Власенко Марина 

Василівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-1766 А] УДК 811.112.2'373.7 

2520. Максимчук О. Л. Емотивно-прагматична конотація мовленнєвого жанру 

"коментар" : (на матеріалі сучас. німецькомов. газ. публіцистики) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Максимчук Олена Леонідівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2018-1863 А] УДК 811.112.2'42'38:070 

2521. Маленький Б. І. Аргументативні стратегії в німецькому економічному 

дискурсі : (на матеріалі жанру ток-шоу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Маленький Богдан Ігорович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16. — 

100 пр. — [2018-1623 А] УДК 811.112.2'42 

2522. Мельник О. В. Ад'єктивний складник реконструкції мовної картини 

світу німецької казки ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Мельник Олена Вікторівна ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20—

22 (14 назв). — 100 пр. — [2018-0929 А] УДК 811.112.2'42:398.21(=112.2)"18" 

2523. Ніколаєва Н. М. Функціонування колоронімів у сучасному німецько-

мовному публіцистичному тексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ніколаєва Наталя Миколаївна ; Запоріз. 

нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2018-1830 А] УДК 811.112.2'373.7:821.112.2-92.09 

2524. Радзіон В. М. Складні іменники спортивної тематики у сучасній ні-

мецькій публіцистиці: структурно-семантичний та прагматичний аспекти : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / 

Радзіон Віра Меконненівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2018. — 19 с. : іл.  

— Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2018-1477 А] 

 УДК 811.112.2'367.622'42 

2525. Шапочка Н. В. Когнітивно-комунікативна організація текстів німецьких 

народних пісень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Шапочка Наталія Вячеславівна ; Запоріз. нац. ун-т. — 

Запоріжжя, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2018-1237 А] УДК 811.112.2:398.8 

2526. Якубенко І. В. Засоби актуального членування складнопідрядного 

речення у сучасній німецькій мові: семантико-прагматичний аспект : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / 

Якубенко Ірина В'ячеславівна ; Херсон. держ. ун-т, [Київ. нац. лінгвіст. ун-т]. — 

Херсон, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назви). — 100 пр. — [2018-

0638 А] УДК 811.112.2'367.335 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 

2527. Давидюк Н. О. Екосистема французького Твіттера у дискурсивній пло-

щині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 

"Роман. мови" / Давидюк Надія Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2018-1572 А] 

 УДК 811.133.1'42:004.773 

811.14 Грецька мова 

На ступінь кандидата 

2528. Кожуховська Ю. В. Концепт подорож у новогрецькій поезії ХХ ст.: 

лінгвокультурний та етнолінгвістичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.14 "Класич. мови. Окремі індоєвроп. мови" / 

Кожуховська Юлія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 

17 с. — Бібліогр.: с. 14. — 100 пр. — [2018-1178 А] УДК 811.14'06'42 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 

2529. Чжоу Хунвей. Слово "серце" в лінгвокультурологічних характерис-

тиках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 

"Рос. мова" / Чжоу Хунвей ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Луган. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Харків, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-1198 А] УДК 811.161.1'42 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

2530. Бондаренко А. І. Образна семантика темпоральності українських 

поетичних текстів ХХ століття в інтегративному вимірі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Бондаренко Алла 
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Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — Київ, 2018. — 33 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 25—29. — 120 пр. — [2018-1168 А] 

 УДК 811.161.2'37'42 

2531. Гриценко С. П. Динаміка лексикону української мови XVI—XVII ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 

мова" / Гриценко Світлана Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

філології. — Київ, 2018. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (38 назв). — 

100 пр. — [2018-1689 А] УДК 811.161.2'37"15/16" 

2532. Іванова І. Б. Еволюція лінгвостилістики рекламного дискурсу в мовному 

просторі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 

10.02.01 "Укр. мова" / Іванова Ірина Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2018. — 37 с. — Бібліогр.: с. 32—35 

(36 назв). — 100 пр. — [2018-0834 А] УДК 811.161.2'42:659.14](477) 

2533. Кислюк Л. П. Словотвірна номінація в сучасній українській мові: 

система — узус — ідіолект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 

наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Кислюк Лариса Павлівна ; НАН України, Ін-т укр. 

мови. — Київ, 2018. — 39 с. — Бібліогр.: с. 29—35 (54 назви) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2018-1737 А] УДК 811.161.2'06'373 

2534. Колесник Н. С. Онімний простір українського пісенного фольклору: 

семантичний, структурний та функціональний аспекти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Колесник Наталія 

Степанівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 28—32 (53 назви). — 100 пр. — [2018-1581 А] 

 УДК 811.161.2'37:398.8 

2535. Личук М. І. Типологія синтаксично нечленованих одиниць : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Личук 

Марія Іванівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — Київ, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 29—33 (27 назв). — 100 пр. — [2018-0539 А] УДК 811.161.2'367 

2536. Харченко С. В. Синтаксичні норми української літературної мови ХХ — 

початку ХХІ ст.: становлення та кодифікація : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Харченко Світлана 

Василівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — Київ, 2018. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 31—36. — 100 пр. — [2018-0775 А] УДК 811.161.2'367-26"19/20" 

2537. Шуляк С. А. Магічна функція мови в мовній картині світу: на матеріалі 

українських народних замовлянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Шуляк Світлана Андріївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Київ, 2018. — 

39 с. — Бібліогр.: с. 27—36 (101 назва). — 120 пр. — [2018-1515 А] 

 УДК 811.161.2'373 

На ступінь кандидата 

2538. Болотнікова А. П. Граматичні індикатори вираження категорії ввіч-

ливості в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Болотнікова Алла Петрівна ; Запоріз. нац. ун-т, 

[Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-1125 А] УДК 811.161.2'366.5 

2539. Бондар Н. В. Базові концепти української ментальності у творчості 

братів Тютюнників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
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спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Бондар Наталія Василівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Полтав. 

нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2018-1244 А] УДК 811.161.2'42:821.161.2'06.09(092) 

2540. Бурковська О. Б. Українська термінологія лісівництва: становлення, 

розвиток та системно-структурна організація : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Бурковська Олена 

Богданівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Дрогобич (Львів. обл.), 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2018-1204 А] УДК 811.161.2'373.22:630 

2541. Гарбера І. В. Концепт людина у фразеології східностепових українських 

говірок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 

"Укр. мова" / Гарбера Ірина Володимирівна ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. — 

Вінниця, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 150 пр. — [2018-

0571 А] УДК 811.161.2'282(477.52/.6) 

2542. Деренчук Н. В. Мовний портрет сучасного українського політика : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 

мова" / Деренчук Наталія Вікторівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

[Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Луцьк, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-0969 А] 

 УДК 811.161.2'27:32-051(477) 

2543. Кіщенко А. М. Категорія адресантності в художньому тексті: мовні 

засоби вираження: (на матеріалі укр. прози кінця ХХ — початку ХХІ ст.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 

Кіщенко Алла Миколаївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2018. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2018-1614 А] 

 УДК 811.161.2'42:821.161.2'06-3.09 

2544. Коляденко О. О. Лексико-семантична репрезентація концепту "страх" в 

українській наївній та науковій картинах світу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Коляденко Олена Олек-

сандрівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — Київ, 2018. — 21 с. : схема. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2018-1771 А] УДК 811.161.2'37 

2545. Лемець Л. В. Символи в поезії Івана Франка: лінгвостилістичний аспект : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 

мова" / Лемець Лілія Володимирівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — 

Дрогобич (Львіва. обл.), 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2018-1216 А] УДК 811.161.2'42:821.161.2-1.09(092) 

2546. Марєєв Д. А. Динаміка східнополіського діалекту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Марєєв 

Дмитро Анатолійович ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова]. — Київ, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2018-1746 А] УДК 811.161.2'282(477.41/.42) 

2547. Мисик О. А. Етнічна основа тропеїчної системи Ігоря Калинця : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / 

Мисик Оксана Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, 

[Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Київ, 2018. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2018-0556 А] 

 УДК 811.161.2'42:821.161.2.09(092) 
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2548. Панченко Т. С. Нові явища в семантиці та словотворенні лексики в 
українській пресі початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Панченко Тетяна Сергіївна ; Черкас. нац. 
ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
ім. Григорія Сковороди"]. — Черкаси, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— 100 пр. — [2018-0937 А] УДК 811.161.2'37'42:070(477)"20" 

2549. Паук М. М. Синтаксис і семантика обмежувальних синтаксем в ук-
раїнських прислів'ях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Паук Марина Михайлівна ; НАН України, Ін-т 
мовознавства ім. О. О. Потебні. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 150 пр. — [2018-1431 А] УДК 811.161.2'367:398.9 

2550. Пилипак В. П. Егоцентрична семантична опозиція "там" — "тут" та її 
вираження в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Пилипак Валерія Павлівна ; Донец. нац. ун-т 
ім. Василя Стуса. — Вінниця, 2018. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 
150 пр. — [2018-0608 А] УДК 811.161.2'37 

2551. Тереховська Л. М. Естетична актуалізація граматичних категорій імен-
ника в поетичних текстах постмодернізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Тереховська Любов Миколаївна ; 
Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-0951 А] УДК 811.161.2'367.622'42 

2552. Юмачікова О. М. Стійкі сполучення слів у науковому гуманітарному 
тексті: структура, семантика та функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Юмачікова Олена 
Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 
Тичини]. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2018-
1517 А] УДК 811.161.2'42 

2553. Яслик В. І. Вербалізація евіденції в сучасній українській літературній 
мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 
"Укр. мова" / Яслик Володимир Іванович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника". — Івано-Франківськ, 2018. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). 
— 100 пр. — [2018-1560 А] УДК 811.161.2'36'37 

811.162.1 Польська мова 

На ступінь кандидата 

2554. Зелінська М. З. Комунікативна компетенція молодих носіїв польської 
мови західних областей України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.03 "Слов'ян. мови" / Зелінська Марія Зенонівна ; НАН 
України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 
Київ, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—20 (22 назви). — 100 пр. — [2018-1412 А]
 УДК 811.162.1'27-053.6/.81(477.8) 

811.512.1 Тюркські мови 

На ступінь кандидата 

2555. Тищенко К. О. Вербалізація концепту vatan/батьківщина в турецькій 
мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 
"Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / Тищенко 
Катерина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 19 с. 
— Бібліогр.: 16 (8 назв). — 100 пр. — [2018-0755 А] УДК 811.512.161'373.4 
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811.58 Китайсько-тибетські мови 

На ступінь кандидата 

2556. Цимбал С. В. Вербалізація концептів простір і час у сучасній китайській 

мові : (на матеріалі фразеологізмів чен'юй) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів 

Америки та Австралії" / Цимбал Світлана Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Київ. нац. лінгвіст. ун-т]. — Київ, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-0876 А] УДК 811.581'06'373.6 

82 Література. Літературознавство  

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь доктора 

2557. Васильєв Є. М. Сучасна драматургія: жанрові трансформації, модифіка-

ції, новації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 

10.01.06 "Теорія літ." / Васильєв Євген Михайлович ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шев-

ченка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 32—37 (68 назв). — 100 пр. — [2018-1643 А] УДК 82'06-2.09 

2558. Ніколова О. О. Типологія псевдоморфних персонажів української та 

російської літератур кінця XVIII — першої половини ХІХ ст. у контексті євро-

пейської традиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 

10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Ніколова Олександра Олександрівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Київ, 2018. — 36 с. 

— Бібліогр.: с. 30—33 (32 назви). — 100 пр. — [2018-1587 А] 

 УДК 821.161.2+821.161.1].091"179/181" 

2559. Пупурс І. В. Схід у дзеркалі романтизму (імагологічна парадигма 

романтичного орієнталізму: на матеріалі західно- й східноєвропейських літератур 

кінця XVIII—XIX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

[спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" ; 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / 

Пупурс Ірина Володимирівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 

2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—36 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-1668 А]

 УДК 821(4).091"17/18" 

2560. Шульгун М. Е. Метажанр подорожі в контексті перехідного художнього 

мислення (кінець ХХ — поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." ; 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / 

Шульгун Мадлена Едуардівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. 

— 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (25 назв). — 100 пр. — [2018-0631 А] 

 УДК 821(100)-992.09"199/201" 

На ступінь кандидата 

2561. Голуб Д. О. Герой-міф у шпигунському романі: Джеймс Бонд Ієна Фле-

мінга та Штірліц Юліана Семенова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Голуб Дарина 

Олександрівна ; Бердян. держ. пед. ун-т, [Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — 

Бердянськ (Запоріз. обл.), 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. 

— [2018-0575 А] УДК 821.111+821.161.1]-31.091(092) 

2562. Дмитрієва В. В. Художній дискурс казки Шарля Перро про Синю 

Бороду в літературах Англії, Франції та України : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Дмитрієва 

Валерія Володимирівна ; Бердян. держ. пед. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 

— 100 пр. — [2018-1132 А] УДК 821.133.1-343.09(092):821(4).091 
2563. Ковальчук Ю. А. Гетерообраз Кореї у літературному дискурсі по-

дорожей ІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Ковальчук Юлія 

Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-0510 А] 

 УДК 821(100)-992.091:908(519)]"08/19" 

2564. Кохан Р. А. Поетологічна парадигма радості у світовій літературі про 

дітей кінця ХХ — початку ХХІ ст. : (на матеріалі творів Юстейна Ґордера, 
Джонатана Фоера, Анни Ґавальди) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Кохан Роксоляна Андріївна ; 

НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-1582 А] 

 УДК 821(1-87)-3.09:17.026.3-053.2]"199/201" 

821.111(73).0 Література США англійською мовою 

На ступінь доктора 

2565. Гон О. М. Парадигматика ліричного й епічного в "Кантос" Езри Паунда : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. 
зарубіж. країн" / Гон Олександр Мойсейович ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шев-

ченка, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 34—37 (40 назв). — 100 пр. — [2018-0370 А] УДК 821.111(73)-1.09"19"(092) 

821.134.2.0 Іспанська література 

На ступінь кандидата 

2566. Сембе К. А. Міфодискурс романів Маріо Варгаса Льйоси : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / 

Сембе Карина Альфредівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — 

Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2018-0947 А] 
 УДК 821.134.2-31.09(092) 

821.161.1.0 Російська література 

На ступінь доктора 

2567. Сподарець Н. В. Модернізм Срібного віку: літературознавча ідентифі-
кація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.02 

"Рос. літ." / Сподарець Надія Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 

[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Харків, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 

(70 назв). — 100 пр. — [2018-1395 А] УДК 821.161.1.09"189/191" 

На ступінь кандидата 

2568. Єрьоміна-Чащина М. В. Інтертекстуальність як світомоделюючий 

фактор прози С. Д. Кржижанівського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. літ." / Єрьоміна-Чащина Маргарита Віталіївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 100 пр. — [2018-0828 А] УДК 821.161.1'06-3.09(092) 
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2569. Зубенко С. О. Поезія Павла Антокольського 1910-х — 1920-х рр. у 

контексті поезії постсимволізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.01.02 "Рос. літ." / Зубенко Світлана Олександрівна ; Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 

(9 назв). — 100 пр. — [2018-0586 А] УДК 821.161.1-1.09(092)"1910/1920" 

2570. Кальян К. О. Поетична творчість Р. О. Катаєвої : (мотив. основа, суб'єкт. 

структура, особливості індивід. стилю та вірша) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.02 "Рос. літ." / Кальян Ксенія Олександрівна ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2018. — 17 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2018-0427 А] УДК 821.161.1'06-1.09(092) 

2571. Карпіна О. С. Форми вираження історіософської концепції у пенталогії 

Вс. С. Соловйова "Хроніка чотирьох поколінь" : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. літ." / Карпіна Олена Сергіївна ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — 

Харків, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — [2018-1259 А]

 УДК 821.161.1-3.09(092) 

2572. Торговець М. А. Своєрідність ліричного суб'єкта в сучасній "жіночій" 

ліриці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 

"Рос. літ." / Торговець Марина Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди. — Харків, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2018-

1312 А] УДК 821.161.1'06-1.09 

2573. Трофімова-Герман А. І. Драматургія Ф. Сологуба: стилізація та ін-

тертекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 

"Рос. літ." / Трофімова-Герман Аліна Ігорівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-

0624 А] УДК 821.161.1-2.09(092) 

2574. Широкова В. В. Художній світ "Пригод Еме Лебефа" та "Подорожі сера 

Джона Фірфакса Туреччиною й іншими примітними країнами" М. О. Кузміна : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.02 "Рос. літ." / 

Широкова Вікторія Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Ізмаїл. 

держ. гуманітар. ун-т]. — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-0358 А] УДК 821.161.1-3.09(092) 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

2575. Ткаченко Т. І. Онтологічно-екзистенційні основи української малої 

прози кінця ХІХ—ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 

наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Ткаченко Тетяна Іванівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (35 назв). — 

100 пр. — [2018-1635 А] УДК 821.161.2'06-3.09 

2576. Ціпко А. В. Гносео-естетична специфікація давньоукраїнської словес-

ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 

"Укр. літ." ; 10.01.07 "Фольклористика" / Ціпко Анатолій Валентинович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [НДІ українознавства МОН України]. — Київ, 2018. — 

40 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (42 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-1071 А]

 УДК 821.161.2'04.09:165.1 
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На ступінь кандидата 

2577. Губарєва С. С. Новелістика Ґео Шкурупія: проблематика, поетика : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Губарєва Світлана Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 

Харків, 2018. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2018-0579 А] 

 УДК 821.161.2-32.09(092) 

2578. Завадська Н. В. Міфопоетика простору у прозі Марії Матіос : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / 

Завадська Наталія Василівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, [Житомир. 

держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 

— 100 пр. — [2018-1814 А] УДК 821.161.2'06-3.09(092) 

2579. Загороднюк О. А. Мовчання як вираження онтологічного стану особис-

тості (українська поезія другої половини ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Загороднюк Оксана 

Андріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2018-1693 А] УДК 821.161.2-1.09"195/200" 

2580. Заєць Г. В. Творчість Володимира Ярошенка: проблематика, поетика : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Заєць Ганна Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Луган. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). 

— 100 пр. — [2018-1211 А] УДК 821.161.2.09(092) 

2581. Коваленко Д. О. Моделювання образів часопростору в сучасному 

українському романі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Коваленко Діана Олександрівна ; НАН України, Ін-т літ. 

ім. Т. Г. Шевченка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. — 20 с.  

— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2018-1856 А] 

 УДК 821.161.2'06-31.09 

2582. Ковальчук Г. В. Н. Б. Кузякіна — дослідник української літератури 

ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.01 "Укр. літ." / Ковальчук Галина Володимирівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника", [Одес. нац. ун-ту ім. І. М. Мечникова]. — Івано-Франківськ, 

2018. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—22 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-

1293 А] УДК 821.161.2'06.09(092) 

2583. Лаюк М. М. "Карпатський текст" у творчості Василя Герасим'юка : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / 

Лаюк Мирослав Миколайович ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, [Нац. ун-т 

"Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — 

100 пр. — [2018-1617 А] УДК 821.161.2'06.09(092) 

2584. Прокопчук Ю. П. Дмитро Загул як літературознавець і перекладач : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Прокопчук Юлія Павлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 

Чернівці, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2018-1789 А] 

 УДК 821.161.2.09(092) 

2585. Рудник І. П. Жанрово-стильові особливості малої прози Дніпрової 

Чайки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 

"Укр. літ." / Рудник Ірина Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-1593 А] 

 УДК 821.161.2.09"188/192"(092) 
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2586. Стежко С. О. Концепція історичного минулого в українській драматургії 

1920—1930-х років (С. Черкасенко, Л. Старицька-Черняхівська, І. Микитенко, 

М. Ірчан) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 

"Укр. літ." / Стежко Світлана Орестівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2018-0866 А] 

 УДК 821.161.2-2.09"1920/1930" 

821.161.2(73).0 Література США українською мовою 

На ступінь доктора 

2587. Карабович Т. Б. Міфопоетика Нью-Йоркської групи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Карабович 

Тадей Броніславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Міжнар. шк. 

україністики НАН України]. — Київ, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—34. — 100 пр. 

— [2018-0500 А] УДК 821.161.2(734.7).09 

На ступінь кандидата 

2588. Реутова М. А. Драматургія Юрія Косача в контексті літератури україн-

ської еміграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.01 "Укр. літ." / Реутова Марія Андріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 

[Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 104 пр. — [2018-0467 А] УДК 821.161.2(73)'06-2.09(092) 

821.58.0 Література китайсько-тибетськими мовами 

На ступінь доктора 

2589. Ісаєва Н. С. Ґендерна диференціація літературного канону: китайська 

жіноча проза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 

10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Ісаєва Наталя Станіславівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (35 назв). — 

100 пр. — [2018-0912 А] УДК 821.581-3-055.2:305 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь кандидата 

2590. Ліфантій О. В. Коштовні металеві аплікації костюма населення Степової 

Скіфії VII—III ст. до н. е. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.04 "Археологія" / Ліфантій Оксана Валентинівна ; НАН України, Ін-т 

археології, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (8 назв). — 150 пр. — [2018-1266 А] 

 УДК 903.25(=22)(292.486:4-11)"-07/-03" 

2591. Милашевський О. С. Північно-західний компонент черняхівської культури : 

(за матеріалами ліпного посуду) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.04 "Археологія" / Милашевський Олександр Степанович ; НАН 

України, Ін-т археології. — Київ, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (16 назв). — 

100 пр. — [2018-1220 А] УДК 903'16(4-11)"652" 

2592. Рудь В. С. Трипільська культура півдня лісостепової зони у межиріччі 

Південного Бугу та Дністра (етапи ВІІ — СІ) : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.04 "Археологія" / Рудь Віталій Сергійович ; 

НАН України, Ін-т археології. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). 

— 100 пр. — [2018-1228 А] УДК 903'13(282.247.314/.318-192.2)"636" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих  

країн. Подорожі. Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії.  

Теоретична географія 

На ступінь доктора 

2593. Максименко Н. В. Ландшафтно-екологічне планування в інвайрон-

ментальному менеджменті територій локального рівня організації довкілля : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.11 

"Конструктив. географія і раціон. використання природ. ресурсів" / Макси-

менко Надія Василівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—42. — 100 пр. — [2018-0389 А] 

 УДК 911.9:711]:502.15 

2594. Удовиченко В. В. Конструктивно-географічні засади регіонального 

ландшафтного планування: теорія, методологія, практика : (на прикладі Лівобереж. 

полісько-лісост. частини території України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання 

природ. ресурсів" / Удовиченко Вікторія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (70 назв). — 

150 пр. — [2018-0765 А] УДК 911.52:332.1 

На ступінь кандидата 

2595. Анісімов С. В. Пріоритетність розвитку рекреаційних територій локаль-

ного рівня : (на прикладі Харків. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : спец. 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання природ. 

ресурсів" / Анісімов Станіслав Валерійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна,  

[Н.-д. установа "Укр. НДІ екол. проблем" М-ва екології та природ. ресурсів України]. 

— Харків, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (24 назви). — 100 пр. — 

[2018-0649 А] УДК 911.3:338.483 

2596. Волковая О. О. Природно-ресурсний потенціал території для розміщен-

ня вітроагрегатів: топічний рівень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання природ. 

ресурсів" / Волковая Олександра Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 

— Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2018-0324 А] УДК 911.5:621.311.245 

2597. Громик О. М. Еколого-географічне обґрунтування оптимізації агроланд-

шафтів у зоні радіоактивного забруднення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання 

природ. ресурсів" / Громик Оксана Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—18 (35 назв). — 100 пр. — [2018-0495 А] УДК 911.9:712:[504.5:628.4.047] 

2598. Запотоцька В. А. Суспільно-географічне дослідження ринку житла 

Київського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
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[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Запотоцька Вікторія Анатоліївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(17 назв). — 100 пр. — [2018-0910 А] УДК 911.3:332.85](477.41) 

2599. Коробкова Г. В. Екологічне нормування якості поверхневих вод на 

прикладі басейну річки Сіверський Донець : (в межах Харків. обл.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 "Конструктив. географія і 

раціон. використання природ. ресурсів" / Коробкова Ганна Володимирівна ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Н.-д. установа "Укр. НДІ екол. проблем" М-ва екол. та 

природ. ресурсів України]. — Харків, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(18 назв). — 100 пр. — [2018-0328 А] УДК 911.5:556.114(282.247.364:477.54) 

2600. Левицька О. Л. Суспільно-географічне дослідження трансформацій 

планувальної структури міста Івано-Франківська : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Левицька 

Ольга Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-1538 А] УДК 911.375(477.86-25) 

2601. Мручковський П. В. Етнічна структура населення Західноукраїнського 

регіону : (суспільно-геогр. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Мручковський Петро 
Вікторович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-1186 А] 

 УДК 911.3:323.15](477.8) 

2602. Остапенко П. О. Трансформація адміністративно-територіального 

устрою Полтавської області: суспільно-географічне дослідження : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / 

Остапенко Павло Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1545 А] 

 УДК 911.3:352](477.53) 
2603. Сплодитель А. О. Ландшафтознавче обґрунтування оптимізації діяль-

ності національних природних парків України : (на прикладі нац. природ. парків 

"Нижньосульський" та "Олешківські піски") : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. 
використання природ. ресурсів" / Сплодитель Анастасія Олегівна ; Одес. держ. екол. 

ун-т, [Ін-т географії НАН України]. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2018-0310 А] УДК 911.9:502.211](477) 

2604. Шуліка Б. О. Конструктивно-географічні основи розвитку виноградар-

ства у Північно-Східному лісостеповому краї України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. 

використання природ. ресурсів" / Шуліка Борис Олександрович ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 

(25 назв). — 100 пр. — [2018-0359 А] УДК 911.5:634.8](477.52/.54) 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія. Допоміжні  

історичні дисципліни 

На ступінь доктора 

2605. Мальченко О. Є. Артилерійський арсенал Київської фортеці у другій 

половині XVII ст.: формування, структура, функції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Мальченко Олег 
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Євгенович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича [та ін.]. — 

Київ, 2018. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—31 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-

1466 А] УДК 930.2:355.73](477-25)"165" 

На ступінь кандидата 

2606. Жам О. М. Борошномельне виробництво Правобережної України кінця 
XVIII — початку ХХ ст.: історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. 
дисципліни" / Жам Олена Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. 
ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-1328 А] 

 УДК 930.1:664.7(477.4)"17/19" 
2607. Кидонь В. І. Київська наступальна операція 1943 року: історіографія : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. 
історія" / Кидонь Володимир Іванович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони 
України ім. Івана Черняховського. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв.) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-1415 А] 

 УДК 930:355.48(477-25)"1943" 
2608. Китиченко Т. С. Розвиток історичного джерелознавства в Україні  

(1840-ві — 1920-ті рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Кити-
ченко Тетяна Сергіївна ; Запоріз. нац. ун-т, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди]. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — 
[2018-0915 А] УДК 930(477)"184/192" 

2609. Колибаб'юк С. П. Українська історіографія діяльності громадських 
організацій Галичини у другій половині ХІХ — 30-х роках ХХ ст. : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерело-
знавство та спец. іст. дисципліни" / Колибаб'юк Світлана Петрівна ; Держ. ВНЗ 
"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-1332 А] 

 УДК 930.1(477):061.2(477.83/.86)"185/193" 
2610. Мармілова О. С. Джерела до вивчення історії остарбайтерів з Донеч-

чини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 
"Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Мармілова Ольга 
Сергіївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Донец. нац. ун-т 
ім. Василя Стуса]. — Старобільськ (Луган. обл.), 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(22 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-0547 А] 

 УДК 930.2:94-054.74(477.6)"1941/1944" 
2611. Подлевський С. В. Графіті Чернігова у соціокультурному просторі  

X—XVII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Подлевський Святослав Володимирович ; Нац. ун-т 
"Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-1304 А] 

 УДК 930.2:[003.071:316.7(477.51-25)]"09/16" 

930.25 Архівознавство. Архіви 

На ступінь кандидата 

2612. Рибачок О. М. Міжнародні інтегровані цифрові ресурси документальної 

культурної спадщини архівів, бібліотек, музеїв: етапи створення, стратегії розвитку 
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(80-ті роки ХХ — 10-ті роки ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 27.00.02 "Документознавство, архівознавство" / Рибачок Олег 

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

2018. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-1434 А] 

 УДК 930.253-028.27(100)"198/201" 

2613. Сорокіна О. С. Писемні джерела з історії збереження української архів-

ної та музейної спадщини в еміграції (1920-і — кін. 1980-х рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерело-

знавство та спец. іст. дисципліни" / Сорокіна Ольга Сергіївна ; Держ. закл. "Луган. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2018. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-0309 А] 

 УДК 930.25+069](100=161.2)"192/198" 

930.85 Історія цивілізації. Історія культури 

На ступінь кандидата 

2614. Татіївська І. П. Інституційна діяльність України в галузі повернення та 

реституції культурних цінностей (1992—2011 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Татіївська 

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

мистецтв. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2018-

1551 А] УДК 930.85:719](477)"1992/2011" 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

2615. Буглай Н. М. Формування зовнішньополітичної стратегії та реалізація 

пріоритетних напрямів зовнішньої політики Республіки Польща (1995—2005 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. 

історія" / Буглай Наталя Михайлівна ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 

2018. — 43 с. — Бібліогр.: с. 34—40 (25 назв). — Примірник деф.: с. 12, 33 не 

надруковано. — 100 пр. — [2018-0675 А] УДК 94:327](438)"1995/2005" 

2616. Грубінко А. В. Участь Великої Британії у процесі становлення і розвитку 

Спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу (1990—

2016 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 

"Всесвіт. історія" / Грубінко Андрій Васильович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", 

[Ін-т історії України НАН України]. — Ужгород, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-0901 А] 

 УДК 94:327](410:4-6ЄС)"1990/2016" 

2617. Котляров П. М. Гуманіст і реформатор: освітні, релігійні та соціально-

політичні практики Філіпа Меланхтона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Котляров Петро Миколайович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 34 с. — Бібліогр.: с. 29—31 

(30 назв). — 100 пр. — [2018-0523 А] УДК 94:274.5-1](430)"15"(092) 

На ступінь кандидата 

2618. Левчук І. С. Діяльність польських, українських та єврейських жіночих 

організацій в Другій Речі Посполитій: компаративний аналіз : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Левчук 
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Ірина Сергіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Рівнен. держ. гуманітар. 

ун-т]. — Чернівці, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2018-

0534 А] УДК 94:061.2-055.2](438=162.1=161.2=411.16)"1918/1939" 

2619. Панарін О. Є. Міграція російських старообрядців (друга половина XVII 

— початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Панарін Олександр Євгенійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв)  

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-0440 А] 

 УДК 94:314.15:2-855(=161.1)]"165/191" 
2620. Слободян С. О. Політика радянської влади у сфері шкільної історичної 

освіти у 1917—1941 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Слободян Станіслав Олегович ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2018-0617 А] УДК 94:[373.5.016:94]](47+57)"1917/1941" 
2621. Чередніченко О. В. Повсякденне життя англійського пізньосередньо-

вічного міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 

"Всесвіт. історія" / Чередніченко Олексій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2018. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — 
[2018-0787 А] УДК 94(410)"13/14" 

2622. Юнгер М. Б. Антикомуністична опозиція в Угорщині (1968—1990 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. 

історія" / Юнгер Михайло Беллович ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 

2018. — 21 с. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2018-0959 А] 
 УДК 94:329.15-025.44](439)"1968/1990" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

2623. Кісь О. Р. Повсякденне життя українських жінок у надзвичайних іс-
торичних обставинах середини ХХ ст.: ґендерні аспекти досвіду та репрезентацій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / 

Кісь Оксана Романівна ; НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства 

ім. Івана Крип'якевича. — Львів, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (43 назви). — 
100 пр. — [2018-0917 А] УДК 94:305-055.2](477)"19" 

2624. Силка О. З. Становлення і діяльність громадських організацій в україн-

ському селі наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. : (на матеріалах Лівобережжя) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 

України" / Силка Оксана Захарівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — 
Черкаси, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 29—36 (45 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2018-1874 А] УДК 94:061.2](477.5-22)"189/190" 

2625. Чмелик Р. П. Сучасне українсько-польське пограниччя: державний 

кордон та ідентичність населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 
наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Чмелик Роман Петрович ; НАН України, Ін-т 

українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2018. — 40 с. 

— Бібліогр.: с. 32—37 (49 назв). — 100 пр. — [2018-1355 А] 

 УДК 94:323.1]((477:438)-192.2)"19/20" 

На ступінь кандидата 

2626. Артимишин П. І. Суспільно-політичні процеси у Російській Федерації 

та російсько-українські відносини в українській громадській думці (2000—2012) : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 

України" / Артимишин Павло Іванович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана 

Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). 

— 100 пр. — [2018-0651 А] УДК 94:316.654](477):32(470+571)]"2000/2012" 

2627. Байдак М. С. Жінка в умовах війни у світлі повсякденних практик : (на 

матеріалах Галичини 1914—1921 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Байдак Мар'яна Степанівна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2018-0962 А] УДК 94-055.2](477.83/.86)"1914/1921" 

2628. Барков І. В. Інститут проституції в містах Південної України в 1843—

1914 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Барков Ілля Вячеславович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-

1002 А] УДК 94:351.764](477.7-21)"1843/1914" 

2629. Вільховик О. В. Трансформація світогляду червоноармійців на території 

радянської України: політичний, економічний, соціальний аспекти (1917— 

1920-ті роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Вільховик Ольга Василівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Полтав. 

нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2018-1407 А] УДК 94:316.75-057.36](477)"1917/1920" 

2630. Ганул А. М. Адміністративно-господарська діяльність генерала Івана 

Хорвата в Новій Сербії (1751—1786) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Ганул Антон Миколайович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 

100 пр. — [2018-0484 А] УДК 94(477=163.41)"1751/1786"(092) 

2631. Гладишук С. О. Становлення польської адміністрації в Західній Волині 

у 1919—1921 роках: державно-правові та суспільно-політичні аспекти : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 

Гладишук Сергій Олександрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 

— 100 пр. — [2018-0967 А] УДК 94(477.82):353(438)]"1919/1921" 

2632. Кицак Б. В. Медичне забезпечення населення в райхскомісаріаті 

"Україна" в 1941—1944 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Кицак Богдан Вікторович ; Нац. ун-т "Остроз. 

акад.", [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Острог (Рівнен. обл.), 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-1291 А] 

 УДК 94:614](477)"1941/1944" 

2633. Ластовець Н. О. Життя та діяльність представників українських 

дипломатичних місій (1918—1921 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Ластовець Наталія Олександрівна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-1616 А] 

 УДК 94:341.74](477)"1918/1921" 

2634. Лехнюк Р. О. Українські консервативні середовища в Галичині у першій 

чверті ХХ століття: національно-політичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Лехнюк Роман Олегович ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2018-0978 А] УДК 94:329.11](477.83/.86)"190/192" 
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2635. Луговик Т. В. Наукова та пам'яткоохоронна діяльність Євгенії Юріївни 

Спаської (1892—1980) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Луговик Тетяна Вікторівна ; Нац. ун-т "Чернігів. 

колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-0387 А] 

 УДК 94:719](477)"19"(092) 

2636. Мащенко Н. В. Шкільна освіта в Ровенській області у 1944—1964 рр. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Мащенко Наталія Володимирівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки. — Луцьк, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2018-0550 А] УДК 94:373.3/.5](477.81)"1944/1964" 

2637. Мітковська Т. С. Розвиток гідрографії в Північному Причорномор'ї у 

ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Мітковська Тетяна Сергіївна ; Миколаїв. нац.  

ун-т ім. В. О. Сухомлинського. — Миколаїв, 2018. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-1827 А] УДК 94:528.931](477.7)"18/19" 

2638. Мочкін С. А. Сакральні пам'ятки західних областей України в умовах 

антирелігійної політики другої половини 1940-х — першої половини 1960-х років : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 

України" / Мочкін Сергій Анатолійович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 

— Луцьк, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-0560 А]

 УДК 94:2-283](477.8)"1945/1965" 

2639. Пархоменко М. В. Повсякденне життя візантійського Херсонеса-

Херсона (IV—X ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.02 "Всесвіт. історія" / Пархоменко Марія Вікторівна ; Харків. нац. ун-т  

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—23 (28 назв). — 

100 пр. — [2018-0445 А] УДК 94(477.72-25)"03/04" 

2640. Семенчук С. О. Осередки язичництва лівобережжя Середньої Подністрян-

щини (ХІ ст. до н. е. — ХІІІ ст. н. е.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Семенчук Сергій Олександрович ; 

Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. 

обл.), 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—20 (32 назви). — 100 пр. — [2018-0743 А]

 УДК 94:257.2](477)"-11/12" 

2641. Скіра Ю. Р. Участь монахів Студійського Уставу у порятунку євреїв на 

території Львівської архієпархії Греко-Католицької Церкви у 1942—1944 рр. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 

України" / Скіра Юрій Романович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана 

Крип'якевича [та ін.]. — Львів, 2018. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—15 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-1341 А] 

 УДК 94:[271.4(477.83)-788-049.65:341.485(=411.16)]]"1942/1944" 

2642. Феденко О. О. Роль італійської громади Одеси в соціально-еконо-

мічному житті Наддніпрянської України наприкінці XVIII — початку ХХ ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Феденко Олена Олексіївна ; НАН України, Ін-т історії України, [Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). 

— 120 пр. — [2018-1067 А] УДК 94(477.74-25=131.1)"179/190" 

2643. Шаповаленко Є. Ю. Повсякденне життя сільського населення Чернігів-

щини в роки окупації (1941—1943 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Шаповаленко Євгеній Юрійович ; 

Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2018-1319 А] УДК 94(477.51-22)"1941/1943" 

2644. Шевчук Б. Л. Волинська казенна палата наприкінці XVIII — у 60-х рр. 

ХІХ ст.: структура, повноваження та соціальні наслідки діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Шевчук 

Богдан Леонідович ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, [Житомир. держ. 

ун-т ім. Івана Франка]. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-0796 А] 

 УДК 94:336.1](477.82)"179/186" 

2645. Щербина Н. О. Життєвий шлях та науково-просвітницька діяльність 

Ю. С. Виноградського (1873—1965) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Щербина Наталія Олексіївна ; Нац. ун-т 

"Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-1359 А] УДК 94:001.31](477)"18/19"(092) 

2646. Яковлєв І. В. Громадсько-політична діяльність Івана Драча : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 

Яковлєв Ігор Васильович ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, [Одес. нац. 

політехн. ун-т]. — Миколаїв, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2018-1800 А] УДК 94:323.1]:821.161.2-1.09](477)"1936/2017"(092) 

2647. Ярцун Ю. О. Повсякденне життя шляхти Київської губернії (кін. XVIII 

— 60-ті рр. ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Ярцун Юлія Олександрівна ; Чорномор. нац. ун-т 

ім. Петра Могили, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Миколаїв, 2018. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-1520 А]

 УДК 94:316.343-058.12](477.41)"179/186" 

2648. Ящук В. Ю. Діяльність професора В. В. Скопецького у галузі вітчиз-

няної кібернетичної науки (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / 

Ящук Віталій Юрійович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. — 21 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-0800 А] 

 УДК 94:007](477)"195/201"(092) 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

 

                                                           

 Однакові прізвища та ініціали авторів об'єднано в одному записі незалежно від тематики 

їхніх творів. 
Номери, що відносяться до прізвищ осіб, відображених за ознакою персоналії, подано в 
круглих дужках. 
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Бордун І. О. 1815 

Борзенко О. О. 1349 

Борисенко Ю. В. 1557 

Бородіна О. С. 1330 

Бортнікова М. Г. 1104 

Борячинський В. В. 2384 

Босько В. М. 2448 

Ботвінов Р. Г. 1535 

Бохонко Р. Л. 2128 

Бочан В. І. 1285 

Бочар О. М. 2013 

Браженко В. М. 2176 

Бриська О. Я. 2475 

Бричка С. Я. 2162 

Брінцов А. І. 1524 

Бровко О. В. 1217 

Бродецька Ю. Ю. 1155 

Брославська Г. М. 1672 

Брусенко А. С. 1673 

Брушневська І. М. 1628 

Брюховецький М. М. 1158 

Бублей Т. А. 1612 

Буглай Н. М. 2615 

Будак О. О. 1760 

Бузовський В. П. 2220 

Букатару Ю. С. 1965 

Булат Є. А. 1499 

Булигіна Т. В. 1898 

Булько І. В. 1920 

Бура М. Я. 2432 

Бурак А. Є. 2066 

Бурдак К. С. 1966 

Бурега Н. В. 2182 

Буринська О. І. 1331 

Бурковська О. Б. 2540 

Бурковська О. Й. 2476 

Бурлака Т. В. 2364 

Бурлака Ю. Б. 1887 

Бурлига М. Б. 2266 

Бурмакіна Н. С. 1674 

Бусуйок Д. В. 1523 

Бутко Ю. Л. 1159 

Вавричук П. Г. 1794 

Ваґнер Р. (2441) 

Вакарчук Т. С. 1237 

Ван Сяочень 1675 

Варгас Льйоса М. (2566) 

Вареник О. С. 1516 

Варицька Г. О. 2042 

Василенко Є. В. 2449 

Василик В. Б. 1791 

Василиків І. Б. 1676 

Василов В. В. 2129 

Васильєв Є. М. 2557 

Васильєв Л. Л. 1994 

Васильєв О. В. 2043 

Васильєв О. С. 1821 

Васильченко О. Ю. 1538 

Васильчук Н. Г. 1921 

Васіна А. Ю. 1325 

Васьківська К. М. 1399 

Васько В. О. 2290 

Вахтель А. І. 1192 

Вдовіна О. О. 1105 

Вегера- 

Іжевська І. В. 1445 

Ведмедєв В. М. 1160 

Величко З. А. 1153 

Величко Н. М. 2518 

Венгріна О. С. 1106 

Веретенко І. М. 1597 

Веретільник В. В. 1677 

Верзілов О. П. 2381 

Веселовський Л. В. 2044 

Вецкур Т. А. 2495 

Виноградський Ю. С. 

 (2645) 

Вислоцька Т. Ю. 1446 

Висоцький О. О. 1107 

Вишневська О. Д. 2333 

Візір М. О. 2014 

Візнович О. В. 1795 

Вікарчук М. В. 2106 

Вільховик О. В. 2629 

Вірич П. А. 1888 

Вітів В. А. 1400 

Вішнікіна Л. П. 1607 

Власенко М. В. 2519 

Власик Г. М. 1776 

Вовк Б. І. 1678 

Вовк В. О. 1179 

Возняк Г. В. 1276 

Войтов А. В. 2285 

Волинська Є. В. 2409 

Волк Н. В. 1401 

Волков Є. Л. 2334 

Волковая О. О. 2596 

Воловик І. А. 2067 

Володченко О. А. 2450 

Волочій С. Б. 1059 

Волошин В. Д. 1679 

Волошин В. М. 2296 

Волошин Т. Б. 2119 

Волошин Ю. Ю. 1108 

Волощенко С. М. 2380 

Волощук В. А. 2258 

Волченко І. В. 2068 

Вольвач Л. М. 1801 

Ворона В. С. 1447 

Воронецький В. Б. 1680 

Вороніна О. О. 1260 

Воронцов Б. С. 2239 

Врублевська- 

Місюна К. М. 1476 

Вус Н. О. 2291 

Вязовик В. М. 2358 

Габа І. М. 1207 

Гавриленко І. І. 1227 

Гаврилюк І. С. 2477 

Гаврилюк М. Р. 2167 

Гаврись А. П. 1109 

Гаврисьо В. А. 2092 

Гайдаєнко О. В. 1110 

Гайдай І. О. 1681 

Гайдук С. В. 2163 

Гайко О. С. 1218 
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Галай Т. М. 2496 

Галгаш Р. А. 1253 

Галієнко Л. І. 1950 

Ганул А. М. 2630 

Гараздюк М. С. 1999 

Гарасим Д. І. 2413 

Гарбера І. В. 2541 

Герасим'юк В. (2583) 

Герасимюк М. І. 2069 

Герман О. О. 1402 

Гімон М. М. 1403 

Гладишук С. О. 2631 

Гладіліна О. В. 1908 

Гладкіх Н. Д. 2403 

Гладун Ю. Я. 1539 

Глембоцька Л. Є. 2242 

Глібова С. О. 1228 

Говда Р. В. 1922 

Говорко О. В. 1248 

Гой А. М. 1967 

Голембовський О. О. 2402 

Головачова А. О. 1517 

Головащенко Ю. С. 2497 

Головко В. В. 1404 

Головко М. Й. 1286 

Головко О. М. 1405 

Головко О. П. 1332 

Головко Т. В. 1341 

Головчак Г. В. 1261 

Головчук О. В. 1111 

Головчук Ю. О. 1112 

Голодюк Л. С. 1608 

Голуб Д. О. 2561 

Гон О. М. 2565 

Гоні С.-А. Т. 2098 

Гоні С.-К. Т. 2130 

Гончар Л. В. 1586 

Гончаренко Т. Є. 1682 

Гончарук О. М. 1880 

Горбань С. І. 1683 

Горбатько К. М. 1684 

Горбачова І. І. 1594 

Горбачук В. М. 1771 

Горбенко В. І. 1199 

Горбенко О. В. 1685 

Гордєєв А. Д. 2395 

Гордієнко І. М. 2093 

Горідько Н. М. 1113 

Горовиць В. (2435) 

Городницький А. В. 1161 

Городнича К. О. 1070 

Горяча В. О. 1079 

Госовський Р. Р. 2362 

Грабовський О. І. 1558 

Гребенчук С. С. 2250 

Гребенюк Н. В. 1287 

Гречин Б. Д. 2168 

Гречко О. О. 1406 

Григор'єв Г. С. 1308 

Гриджук О. Є. 1641 

Гриньків А. В. 2263 

Гриньків М. В. 1225 

Грицанчук А. В. 2221 

Гриценко А. В. 1288 

Гриценко О. М. 2390 

Гриценко С. Й. 2070 

Гриценко С. П. 2531 

Гришакова А. М. 2071 

Грищук К. О. 2152 

Громик О. М. 2597 

Грубінко А. В. 2616 

Грубник Н. П. 2139 

Грудка Б. Г. 2217 

Грушина А. І. 2350 

Гу Цзін 1686 

Губань Р. В. 1360 

Губарєва С. С. 2577 

Губеня В. О. 2367 

Губська О. А. 1515 

Гугосьян Ю. А. 2308 

Гуда А. І. 1074 

Гужва А. А. 1162 

Гузь Д. О. 1114 

Гукасян О. М. 2251 

Гумега О. В. 1502 

Гуменчук Г. І. 1777 

Гуменюк С. В. 1642 

Гуніч В. В. 2309 

Гуріна В. О. 1613 

Гурко О. Г. 2234 

Гурмак В. М. 1354 

Гусак Л. В. 1968 

Гусак О. С. 1363 

Густі М. І. 1075 

Гюлєв Н. У. 1247 

Ґавальда А. (2564) 

Ґордер Ю. (2564) 

Давиденко Н. В. 2183 

Давидова Т. В. 1969 

Давидюк Л. М. 1757 

Давидюк Н. О. 2527 

Давідіч Н. В. 1115 

Данильченко Т. В. 1201 

Данилюк К. В. 1559 

Данилюк М. Б. 2094 

Данілін О. М. 1768 

Данільченко Д. М. 1862 

Данкевич В. Є. 1254 

Данчевська І. Р. 1289 

Дармостук Д. Г. 1560 

Дахно Л. О. 1923 

Дацюк І. В. 2321 

Двоєглазова А. В. 2382 

Двуліт З. П. 1087 

Дебюссі К. (2436) 

Девіцька А. І. 2498 

Делій В. Ю. 2015 

Делян Є. П. 1970 

Демків Х. С. 1346 

Демченко В. В. 1687 

Демченко Г. В. 1116 

Демченко О. В. 1238 

Дем'янишин Н. М. 1813 

Дендеренко О. О. 1688 

Денисевич А. Ю. 1518 

Денисова А. Ю. 1215 

Дергач Т. О. 2164 

Дерев'янко І. В. 1588 

Деренчук Н. В. 2542 

Деркач Н. М. 1971 

Дерун А. М. 1273 

Джужа А. О. 1440 

Дзигаленко Л. М. 1689 

Дзюба Н. О. 2140 

Дзюбенко О. М. 2337 

Дзюбинська М. Я. 1180 

Дзятківський В. В. 1219 

Диба О. В. 1492 

Дикий О. Ю. 1614 

Диндар О. А. 2146 

Дичко Л. (2443) 

Діденко М. М. 2275 

Дідух Н. О. 1863 

Дінжос Р. В. 2173 
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Діордіца І. В. 1381 

Дічко Г. О. 1364 

Дмитриченко М. І. 1333 

Дмитрієва В. В. 2562 

Довбаш Н. І. 2288 

Довбиш К. К. 1519 

Довбня Ю. М. 1924 

Довгаль Є. О. 1972 

Довгаль М. В. 1448 

Довгань Н. Ю. 1643 

Додух К. М. 2256 

Долинко Н. П. 1925 

Доломакін Ю. Ю. 2368 

Доманський І. В. 2194 

Доник В. Д. 1809 

Дончак В. А. 1860 

Донченко В. М. 1690 

Дорохов М. А. 2244 

Дорош М. С. 1088 

Доуртмес П. О. 2351 

Дояр І. О. 1840 

Драч І. (2646) 

Дрогозюк К. Б. 1510 

Дронов В. Ю. 1365 

Друбецький А. Ю. 2195 

Дубінін Д. В. 2407 

Дубовик Ю. М. 1691 

Дубрівна А. П. 2427 

Дудка Т. Ю. 1587 

Дуккарт К. Б. 1080 

Дуков Д. Ф. 1561 

Дума В. Л. 1290 

Духаніна М. О. 1140 

Дьерке Г. Г. 2428 

Дьордяк О. В. 1374 

Дьяконенко В. В. 1850 

Дьяченко В. В. 2433 

Дяченко Н. П. 1540 

Дяченко О. В. 2184 

Есам Зургані  

Ахмед Зегхдані 1973 

Євмєшкіна О. Л. 1551 

Євпак Н. О. 2451 

Євсеєв С. П. 1053 

Євтушенко А. С. 1934 

Євтушенко Є. Г. 1692 

Єгудіна Є. Д. 2111 

Єдинак Я. Б. 1562 

Єзерковський А. В. 2295 

Ємельяненко А. А. 2310 

Ємельяненко К. О. 1407 

Єрукаєв А. В. 1081 

Єрьоміна Н. С. 2207 

Єрьоміна- 

Чащина М. В. 2568 

Єфимчук Г. О. 2499 

Жам О. М. 2606 

Жданкіна Л. К. 1493 

Желік М. Б. 1449 

Жерновий Д. В. 1315 

Жернокльов У. О. 1935 

Житинська М. О. 1589 

Жовнір М. Ф. 2199 

Жовтанецька Я. В. 1291 

Жук О. Б. 1292 

Жуков С. А. 2345 

Журавель Д. П. 2282 

Журавльова Г. С. 1382 

Журенок Т. В. 1366 

Заборовський В. В. 1507 

Завадська Н. В. 2578 

Завадяк О. П. 1408 

Завтур В. А. 1450 

Загородній І. В. 1451 

Загороднюк О. А. 2579 

Загребельна О. О. 1693 

Загрішева Н. В. 1477 

Загул Д. (2584) 

Задорожний О. С. 2208 

Задоя О. А. 1316 

Заєць Г. В. 2580 

Закарян Д. А. 1839 

Закіров М. Б. 1214 

Заколодяжний В. О. 1117 

Закревська О. Ю. 2338 

Залізна Ю. І. 2016 

Замасло О. Т. 1277 

Замятін Д. П. 2017 

Занько С. М. 2222 

Запотоцька В. А. 2598 

Зарічкова М. В. 1960 

Захарченко В. П. 1071 

Захарченко Ю. В. 1694 

Захарчук У. М. 2072 

Захеді Шахаб 2424 

Зачепа Н. В. 1249 

Заярний О. А. 1383 

Звірко О. І. 2165 

Звонарьова Ю. В. 1503 

Зелінська М. З. 2554 

Зінченко Т. І. 1946 

Зінько А. В. 1926 

Зозуля В. О. 1541 

Золотарьова К. О. 2018 

Золотарьова Н. І. 1384 

Зосім О. Л. 2431 

Зубенко С. О. 2569 

Зубровська О. М. 1906 

Зуєва О. В. 1293 

Зульфігаров А. О. 1864 

Іваненко О. П. 1856 

Іванець Т. М. 1232 

Іванов Є. І. 1317 

Іванова А. М. 1294 

Іванова І. Б. 2532 

Іванченко С. В. 2019 

Іванчук В. В. 1163 

Іванюк А. В. 2020 

Івашина Л. П. 1563 

Івашкевич Е. З. 1172 

Івженко Л. І. 2141 

Ігнатович С. Ю. 1772 

Ігнатьєв Є. І. 2286 

Ігнатьєва Т. М. 1953 

Ізай І. М. 1452 

Ілик Х. В. 1208 

Ільченко А. Б. 2045 

Іляш С. А. 1816 

Ірчан М. (2586) 

Ісаєва Н. С. 2589 

Каверин К. О. 2378 

Казарова І. О. 2174 

Калениченко Т. А. 1197 

Калинець І. (2547) 

Калиновський В. Є. 1882 

Каліненко О. С. 1847 

Кальян К. О. 2570 

Камишанський О. Ю. 1453 

Канигін О. В. 2175 

Капінос Н. О. 1262 

Каплун П. В. 2237 

Карабович Т. Б. 2587 

Карапетян А. Р. 1066 

Карвацький Д. М. 1766 
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Каричковський В. Д. 1644 

Карпіна О. С. 2571 

Касьянова М. М. 1200 

Катаєва Р. О. (2570) 

Каткова Т. І. 1089 

Качала С. В. 1761 

Качала Т. Б. 1762 

Качапут О. І. 1974 

Кашульська К. О. 1409 

Квасниця О. М. 2452 

Квітка С. А. 1536 

Кебко В. В. 2339 

Кенсицька І. Л. 2453 

Кидонь В. І. 2607 

Кийко А. С. 2454 

Кириленко О. М. 2332 

Кириченко Ю. В. 1385 

Кислюк Л. П. 2533 

Китиченко Т. С. 2608 

Кицак Б. В. 2632 

Ківенко І. О. 2500 

Кізін Г. В. 1239 

Кізіна І. Є. 2099 

Кіприч Т. В. 1889 

Кірія Р. В. 1793 

Кісліцина І. О. 1511 

Кісь О. Р. 2623 

Кіщенко А. М. 2543 

Клапчук Ю. В. 2113 

Клебанов Д. О. 1874 

Клімчук Т. В. 1841 

Клос Л. Є. 1645 

Клочко І. О. 1410 

Ключевич М. М. 2294 

Книш В. В. 1361 

Кобець О. С. 2369 

Кобзар І. П. 1826 

Коваленко Д. О. 2581 

Коваленко Л. В. 1695 

Коваленко О. В. 1339 

Коваленко О. П. 2501 

Коваленко Ю. В. 1532 

Коваль В. В. 1842, 1945 

Коваль Д. В. 2107 

Коваль І. А. 1173 

Коваль М. С. 1696 

Коваль С. Д. 2153 

Коваль Т. І. 2124 

Ковальчук А. Ю. 1386 

Ковальчук Г. В. 2582 

Ковальчук О. К. 2502 

Ковальчук Ю. А. 2563 

Ковбасюк Т. М. 2377 

Ковтун А. І. 2245 

Ковтун В. Є. 1837 

Кожемяко Т. В. 1936 

Кожокар М. В. 1697 

Кожуховська Ю. В. 2528 

Козакевич І. О. 1220 

Козацька І. В. 1698 

Козеренко С. О. 1787 

Козленко Т. Г. 2311 

Козлова Н. О. 1778 

Козубська І. Г. 2503 

Козявкіна Н. В. 2095 

Козявкіна О. В. 2096 

Колесник Є. В. 2196 

Колесник Н. С. 2534 

Колесник О. П. 1890 

Колесник Р. М. 1478 

Колеснікова І. В. 1699 

Колибаб'юк С. П. 2609 

Кологривов Я. І. 1274 

Колодій Г. В. 2312 

Кольоса Л. Л. 1263 

Коляденко О. О. 2544 

Комар Т. В. 1202 

Комаровська І. В. 2142 

Комісаренко М. А. 1975 

Кондакова О. Ю. 2131 

Кондрасій Л. А. 1954 

Кондратинський О. С. 

 1564 

Конєва С. О. 1411 

Коновалов О. Є. 1209 

Коновалова І. С. 1865 

Коновалова К. І. 1700 

Коноплюк С. М. 1819 

Коношевич Л. В. 1976 

Константиновська О. С. 

 2046 

Копчак О. В. 2056 

Копчикова І. В. 2340 

Кордан В. М. 1857 

Кордуба І. Б. 2172 

Корнгольд Е. (1146) 

Корнієнко І. О. 1174 
Корносенко О. К. 1646 
Коробкова Г. В. 2599 
Коровко І. І. 2297 
Короташ Я. О. 1479 
Короткова Ю. М. 1647 
Корсун П. П. 1800 
Корчагін М. В. 2455 
Корчак О. С. 2240 
Корчакова Н. В. 1175 
Косач Ю. (2588) 
Косенко В. В. 1063 
Косован В. М. 1779 
Косовська В. В. 2352 
Костиря І. В. 1701 
Костіцька І. О. 2057 
Косткіна Ю. О. 1512 
Костюк В. Г. 1977 
Костюк О. Б. 1827 
Костюк Т. О. 1334 
Кот Т. Ф. 2303 
Котляревська К. Ю. 1118 
Котляревський О. В. 1119 
Котляров П. М. 2617 
Котлярчук Г. Й. 1615 
Кохан Р. А. 2564 
Кохан Р. С. 2132 
Коханевич О. В. 1164 
Коханов О. Б. 2198 
Коцан Л. М. 1240 
Коць Є. М. 1181 
Кочкарьов Д. В. 2248 
Кошак Ю. Ф. 2047 
Кошель І. В. 2040 
Кравець Р. А. 1648 
Кравцов С. В. 1489 
Кравцова Д. Ю. 1828 
Кравцова І. В. 1355 
Кравченко Н. О. 2491 
Кравченко С. М. 1335 
Кравчишина О. О. 1702 
Кравчук О. А. 2260 
Красногор О. В. 1412 
Красько О. В. 2202 
Креденець Н. Я. 1632 
Кретов Д. Ю. 1295 
Кржижанівський С. Д. 
 (2568) 
Кривенко Л. С. 2058 
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Кривильова О. А. 1649 

Кривонос О. П. 1822 

Криворучко І. В. 1542 

Криворучко Ю. І. 2419 

Кривохижа І. В. 1703 

Крижановська О. В. 1367 

Кримський С. (1154) 

Крисак А. І. 1255 

Крицька І. О. 1454 

Криштапович В. І. 2385 

Кроленко К. Ю. 1978 

Кропачек О. Ю. 1058 

Кротов В. В. 1891 

Крохтяк О. В. 1264 

Круглик В. С. 1650 

Круглякова В. В. 1241 

Круліковський О. В. 2209 

Крупич О. М. 1814 

Крупіна Л. В. 1616 

Ксьондзик К. В. 1375 

Кубатко О. В. 1234 

Кудренко Д. О. 1704 

Кудря А. В. 1955 

Кудря В. Г. 1054 

Кудрявцев О. В. 1413 

Кужельний М. О. 1231 

Кузенко У. І. 1368 

Кузмін М. О. (2574) 

Кузнєцова А. А. 2125 

Кузьменко Н. О. 1525 

Кузьменко О. В. 2021 

Кузьменко Т. Ю. 2420 

Кузьмінов М. В. 1347 

Кузякін Н. Б. (2582) 

Кукуленко- 

Лук'янець І. В. 1176 

Кукушкіна С. М. 2100 

Кулик Н. І. 2261 

Кулік Т. І. 2405 

Кульгінський Є. А. 1552 

Купрін О. С. 2228 

Курбан О. В. 1203 

Куриляк І. І. 2434 

Курінєнко О. В. 1120 

Курінна О. Г. 2073 

Куркова І. С. 2435 

Курносов О. В. 1565 

Кутзее Дж. М. (2497) 

Кух А. М. 1651 

Куц-Бурдейна О. О. 2456 

Кучер Т. В. 1979 

Кушлик Р. Р. 2178 

Кушніренко І. В. 2059 

Кушнірчук О. Р. 1590 

Кюнцлі Р. В. 2422 

Лавренюк Ю. Ф. 1543 

Лаврова О. Є. 1780 

Лаврук В. В. 1326 

Ладигіна М. С. 1811 

Лазаренко М. В. 1414 

Лаппо В. В. 1652 

Лапшина К. А. 2074 

Ластовець Н. О. 2633 

Лашко Ю. А. 1836 

Лаюк М. М. 2583 

Лебеда М. О. 1296 

Левицька О. Л. 2600 

Левченко В. П. 1278 

Левчук І. С. 2618 

Левчук Н. П. 1705 

Левчук Ю. М. 1369 

Легеза Ю. О. 1387 

Легких В. В. 1455 

Лейба О. А. 1456 

Лемець Л. В. 2545 

Леміш Н. Ю. 2154 

Ленгер Я. І. 1388 

Лепський В. В. 2075 

Лесик О. В. 1544 

Лесь М. М. 2301 

Леськів М. Є. 1216 

Леськів О. А. 1342 

Лехнюк Р. О. 2634 

Лецер Ю. О. 1121 

Лещенко Г. В. 2492 

Лизогуб К. І. 2000 

Лизогуб Л. Ю. 2313 

Линовицька А. О. 1706 

Лисенко Д. Е. 1076 

Лисянський О. Л. 2293 

Литвин Н. В. 2155 

Литвинов А. С. 1707 

Литвинчук І. Л. 1309 

Литвинчук Л. М. 1177 

Литвинюк О. П. 2001 

Литовченко І. М. 1626 

Лихограй В. В. 2408 

Лиходій О. С. 2267 

Лихочвор А. М. 2298 

Личук Л. І. 1250 

Личук М. І. 2535 

Лишенко М. О. 2276 

Лі Цзяці 1708 

Лі Цін 2436 

Ліксунов О. В. 2022 

Ліснянська Н. В. 1937 

Лісовська О. М. 1633 

Ліст Ф. (2441) 

Літвінов К. А. 2392 

Літвінчук А. Т. 1709 

Літовка- 

Деменіна С. Г. 1710 

Ліфантій О. В. 2590 

Лобузін І. В. 1150 

Лобунько А. В. 1242 

Лобурець А. В. 2048 

Логвиненко Б. О. 1389 

Логоша Р. В. 1310 

Ложкін Р. С. 2185 

Лозінська Ж. П. 1297 

Ломакін В. О. 2213 

Лопіна Н. А. 2023 

Луговик Т. В. 2635 

Лужецька Н. А. 1566 

Лукашенко М. В. 1165 

Лукашеня О. С. 1938 

Лук'янцев С. О. 1504 

Лунін В. В. 1866 

Луцак Д. Л. 2238 

Луценко І. Г. 1457 

Луценко Т. М. 1913 

Лученко Д. В. 1390 

Львов Б. Ю. 1480 

Лю Нань 2437 

Любасюк Н. В. 2322 

Любива В. В. 1711 

Любич Л. Д. 1931 

Любчик О. С. 1141 

Лядова Т. І. 1996 

Лянна О. В. 1629 

Ляшенко В. О. 1869 

Ляшенко Л. Л. 1146 

Лящук Ю. М. 1829 
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Ма Сінсін 2438 

Маєвська М. М. 1193 

Мазов М. М. 1122 

Мазур Г. Ф. 1311 

Мазур О. С. 1858 

Мазуренко Ю. С. 1851 

Майданчук Т. Б. 2229 

Майснер А. В. 1376 

Макаренко А. А. 2214 

Макаренко Д. О. 2287 

Макаров М. А. 1441 

Макарова Н. М. 1909 

Макаровець А. М. 1415 

Макарчук В. В. 1370 

Макарчук К. О. 1356 

Максименко Д. П. 2439 

Максименко Н. В. 2593 

Максимчук О. Л. 2520 

Маленький Б. І. 2521 

Малик І. В. 1792 

Малиновська-

Колесникова К. А. 1520 

Малков І. І. 2002 

Мальська А. А. 2024 

Мальченко О. Є. 2605 

Малюга В. С. 1807 

Маляр М. М. 1068 

Марєєв Д. А. 2546 

Мар'єнко Н. І. 1927 

Маринчак Є. С. 1505 

Маркіна А. М. 1416 

Марко М. М. 1712 

Марковець В. М. 1545 

Маркович В. В. 1357 

Мармілова О. С. 2610 

Мартиненко О. Є. 1713 

Мартинець Л. А. 1595 

Мартинець Т. В. 2268 

Мартинишин Г. Я. 1458 

Мартинова Н. І. 2440 

Мартинова Ю. В. 1875 

Мартинюк О. Г. 1417 

Мартиняк І. Я. 2471 

Мартінкус І. О. 1060 

Марусіна О. С. 1194 

Марущак М. О. 1617 

Марченко І. С. 1358 

Масич В. В. 1653 

Маслій А. С. 2397 

Маслюк О. В. 1123, 1459 

Масюк А. Л. 1082 

Матвієнко Р. В. 1567 

Матвійків Н. І. 2156 

Матіос М. (2578) 

Махно М. Ф. 1796 

Махновський С. С. 1714 

Машейко А. М. 1980 

Мащенко Н. В. 2636 

Мейріс А. Ж. 1818 

Меланхтон Ф. (2617) 

Мелешенко К. С. 2335 

Мелешко Л. В. 1618 

Мелліна В. Б. 2143 

Мельник А. П. 1154 

Мельник В. О. 1526 

Мельник Н. А. 2076 

Мельник О. В. 2522 

Мельник О. О. 1494 

Мельник О. Ф. 1634 

Мельниченко В. Л. 1460 

Мельничук С. Л. 2235 

Мельничук С. С. 1763 

Меньшикова А. О. 2049 

Меркулов А. О. 2077 

Мєтєльов В. О. 1843 

Микитенко І. (2586) 

Микіч Х. І. 1072 

Миколаєць І. В. 1568 

Миколайко В. П. 2300 

Милашевський О. С. 2591 

Миронів І. В. 1056 

Мисак С. Й. 2186 

Мисик О. А. 2547 

Михайленко О. Г. 1348 

Михайловський В. І. 1418 

Михайлюк Г. О. 1500 

Мишковська О. П. 1210 

Мід Дж. Г. (1196) 

Мілько Н. Є. 1715 

Мінєнкова О. В. 1243 

Мінчак Н. Д. 1251 

Мінченко Д. А. 1377 

Міняйленко Л. Є. 2025 

Мірошниченко О. М. 1604 

Мірошніченко А. А. 1716 

Міськів А. Л. 2078 

Місяць Н. О. 1298 

Мітковська Т. С. 2637 

Міхановський Д. О. 2114 

Міхєєва О. В. 1124 

Міщенко В. С. 1939 

Молодецька- 

Гринчук К. В. 1064 

Момот В. В. 2187 

Момотюк В. В. 2197 

Моренець В. І. 1797 

Морєва Д. Ю. 2026 

Морщ Я. І. 1299 

Моселіані Х. 2115 

Мосьпан Н. В. 2326 

Моцар М. М. 1717 

Мочкін С. А. 2638 

Мочульська О. М. 2101 

Мручковський П. В. 2601 

Муравська О. В. 2415 

Мусаелян О. М. 1182 

Мусатенко О. В. 2329 

Мусоргський М. (2437) 

Набока К. О. 1569 

Набхан О. В. 2157 

Навроцька Д. О. 1881 

Наврузова Г. Ф. 1981 

Нагорна Г. О. 1570 

Нагурський А. О. 2375 

Надточий А. В. 1125 

Назар М. І. 2370 

Назаренко Л. М. 1596 

Назаренко С. Ю. 1956 

Нам'ясенко В. М. 1126 

Насєдкіна О. О. 1166 

Наставна Г. В. 1371 

Насурлаєва К. Е. 1495 

Натаров М. П. 1823 

Наумова М. О. 1318 

Наумчук Т. І. 2504 

Нацевич Р. О. 2003 

Нвосу Джонатан  

Емека 1265 

Негрич О. М. 1546 

Негрій Т. О. 2246 

Нерода Н. В. 2457 

Нетеса А. М. 2411 

Нечипоренко А. С. 1069 

Нечипорук К. О. 1419 
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Нижник О. І. 2404 

Нікітан Н. О. 2341 

Нікітченко Т. О. 2278 

Нікіфорова Я. В. 2079 

Ніколаєва Н. М. 2523 

Ніколаєнко А. В. 1830 

Ніколова О. О. 2558 

Ніконова А. В. 2388 

Нікулін В. А. 1420 

Німенко Г. Р. 1982 

Нітефор Л. В. 2158 

Ніценко В. В. 2188 

Нічепорук А. О. 1061 

Новгородова О. Ю. 2314 

Новікова Н. А. 1513 

Новомлинець О. О. 2225 

Новосьолова О. С. 1300 

Ногачевська І. О. 1183 

Носатов І. К. 1336 

Обіход М. М. 1571 

Ободянська О. І. 2223 

Оврах Т. Г. 2027 

Овсієнко Л. М. 1654 

Овчаренко О. М. 1508 

Овчарук В. А. 1872 

Овчарук О. В. 1145 

Овчиннікова В. О. 1327 

Огірчук К. С. 1914 

Одайник С. Ф. 1609 

Одинцова В. М. 1961 

Оксенюк С. Г. 1319 

Окунь А. О. 2236 

Окунь Д. О. 2458 

Олексійчук С. В. 1301 

Олексюк Л. В. 1572 

Олефір Є. А. 1302 

Олєйнічук О. М. 1461 

Олійник А. А. 1350 

Олійник В. С. 2342 

Олійник С. Ф. 2441 

Омаров Д. М. 2330 

Омельченко Л. О. 2478 

Омельянчик Д. А. 1798 

Опачко М. В. 1655 

Орлов В. В. 2279 

Орлов Ю. В. 1462 

Осауленко І. А. 1090 

Осипов В. О. 2327 

Оснач О. М. 1223 

Осова О. О. 1656 

Остапенко А. А. 1764 

Остапенко І. О. 1421 

Остапенко П. О. 2602 

Остап'юк С. Д. 1142 

Осьмачко А. П. 1983 

Офорі Ішмаель Ніі 2028 

Очковська А. П. 2505 

Павич Х. М. 1463 

Павко Я. А. 1378 

Павленко А. В. 1765 

Павлик Н. В. 2479 

Павликівська О. І. 1091 

Павлиш Т. Г. 1635 

Павлишин Б. О. 1464 

Павлишин К. О. 1465 

Павлишина А. А. 1466 

Павлова Т. В. 2416 

Павловська Т. Л. 1867 

Павлюк Н. В. 1547 

Палагнюк К. В. 2133 

Паламар В. А. 2169 

Паленний Ю. Г. 1143 

Палецька- 

Юкало А. В. 1718 

Палійчук Л. С. 1781 

Панарін О. Є. 2619 

Панасюк Я. В. 1852 

Панков А. О. 2283 

Пантєлєєв К. В. 1719 

Пантюк Т. І. 1598 

Панченко О. І. 1720 

Панченко С. А. 1147 

Панченко Т. С. 2548 

Панчук В. А. 1422 

Панчук О. Ю. 1943 

Панькова К. В. 2353 

Папуша В. В. 1184 

Паризький І. В. 1235 

Парій Л. В. 1337 

Паріс О. А. 2442 

Парфінович Н. В. 1773 

Пархоменко М. В. 2639 

Паршина М. Ю. 1266 

Пасієшвілі Н. М. 2147 

Пасічнюк І. П. 2004 

Пастернак О. О. 2363 

Пастух Г. С. 2366 

Пастушок О. І. 1627 

Паук М. М. 2549 

Паунд Е. (2565) 

Пахнін М. Л. 1573 

Пахомова Є. Г. 2443 

Пахомова М. В. 1574 

Пашинська К. С. 1351 

Пелипенко Є. С. 2269 

Передрій М. М. 2318 

Перекрестова Г. В. 2319 

Перепелюк І. Р. 1599 

Пересадько Г. О. 1340 

Перинський Ю. Є. 1721 

Перро Ш. (2562) 

Персій Ю. О. 1127 

Петренко А. В. 2102 

Петренко М. М. 2371 

Петренко О. М. 2273 

Петренко Т. В. 1846 

Петрик І. О. 1984 

Петриченко В. В. 2159 

Петришин М. Л. 1057 

Петров О. М. 2252 

Петрук Д. В. 2080 

Петрученко О. С. 2247 

Печенюк А. П. 1320 

Пєшкін А. М. 2203 

Пилипак В. П. 2550 

Пилипенко І. В. 1467 

Пилипів І. З. 2386 

Пимоненко Д. М. 2243 

Писаревська К. О. 2029 

Писарчук І. В. 1468 

Півень О. Б. 2459 

Підлипна Р. П. 1236 

Пільтяй С. І. 2210 

Піронкова О. Ф. 1204 

Пірус В. О. 1244 

Пластун М. С. 1423 

Плегуца О. І. 2081 

Плиска Ю. С. 1593 

Плутенко Д. О. 1817 

Плюта О. П. 1148 

Поворознюк М. В. 2108 

Поворознюк Р. В. 2473 

Погонченкова О. Ю. 1195 

Погоріла М. С. 1940 
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Подлевський С. В. 2611 

Подольський В. В. 2148 

Подорожній Ю. А. 1198 

Познанський А. С. 2215 

Позніхіренко Ю. І. 2480 

Полгородник Д. В. 2506 

Полінок О. В. 1619 

Поліщук І. В. 1548 

Полонська Т. А. 2374 

Полторак С. Т. 1553 

Полулях Є. О. 1769 

Полюлях Р. А. 1575 

Полянічко О. Д. 2507 

Пономарьова М. С. 1469 

Попов О. Ю. 1824 

Попова А. О. 1527 

Попович Е. М. 1185 

Постова С. А. 1722 

Предиткевич О. С. 1723 

Приведенюк Н. В. 2292 

Приказюк Н. В. 1279 

Прилуцький О. В. 1907 

Приступа Б. В. 1985 

Приходько Ю. Є. 1789 

Пріхно І. М. 1280 

Прокопчук Ю. П. 2584 

Проценко А. А. 1724 

Процько В. В. 2030 

Прудиус Л. В. 1537 

Прядко Т. П. 1221 

Пуговкін А. Ю. 1876 

Пуленко Ф. (2444) 

Пунда О. О. 1391 

Пупурс І. В. 2559 

Пухальський В. (1149) 

Пушкарук І. Ю. 1186 

П'ятницький А. В. 1424 

Рагімов Ф. В. 1576 

Радзієвська О. Г. 1425 

Радзіон В. М. 2524 

Радченко А. М. 1528 

Радченко Т. М. 2120 

Ратинський В. В. 1343 

Рахманінов С. (2435) 

Раца В. А. 1514 

Ревуцька І. Е. 1497 

Рейзвіх О. Е. 2060 

Ренькас Т. І. 1577 

Реньов Є. В. 1426 

Реутова М. А. 2588 

Рибак Г. І. 1267 

Рибачок О. М. 2612 

Рибін А. І. 2149 

Риженко Н. О. 1759 

Рижко О. М. 1205 

Рижков О. С. 1092 

Рижкова Д. С. 1167 

Різаєва Г. Є. 2444 

Різничук Н. І. 1879 

Ровний В. В. 1481 

Родіна Ю. Д. 2460 

Родіонова К. О. 1957 

Родоман Т. О. 1496 

Родченко І. Ю. 1549 

Рожко І. В. 1605 

Рожков В. О. 2461 

Рожно О. В. 2372 

Розвод Е. В. 2508 

Розмирська Ю. А. 1211 

Розтока А. В. 1620 

Розум Г. М. 1578 

Романенко А. Р. 1149 

Романенко О. І. 2200 

Романченко М. І. 2005 

Романько М. Є. 1883 

Романюк А. П. 1941 

Романюк В. С. 1774 

Романюк І. В. 1782 

Романюк Н. М. 2481 

Романюк О. М. 2009 

Романюкіна І. Ю. 1853 

Ромащенко В. А. 1372 

Росада М. О. 1951 

Росквас І. А. 1636 

Рубан В. Ю. 2462 

Рубіш І. І. 1321 

Руда М. В. 1144 

Руда Т. В. 1944 

Рудевіч Н. В. 1657 

Руденко С. С. 2189 

Рудник І. П. 2585 

Рудь В. С. 2592 

Рудяга І. М. 1482 

Русавська О. О. 2509 

Русанов А. П. 2463 

Рязанцев А. О. 2230 

Савеленко Г. В. 2398 

Савенець М. В. 1870 

Савенко Г. В. 1427 

Савицька Я. А. 2399 

Савіцька Ю. В. 2031 

Савченко Н. В. 1805 

Савченко О. В. 2166 

Савчук В. А. 1344 

Савчук В. В. 1083 

Савчук Н. В. 2032 

Савчук О. А. 1212 

Савчук Р. М. 1428 

Савчук Т. В. 2033 

Садова М. М. 1831 

Саланда І. П. 1067 

Салей О. А. 2103 

Салієв А. Ю. 1947 

Самборська О. В. 1725 

Саміла А. П. 2205 

Самойленко О. Ю. 2426 

Самородов А. С. 1529 

Самородов О. В. 2254 

Самусенко П. Ф. 1775 

Самчук В. А. 1196 

Самчук Г. О. 2328 

Сапіга С. В. 1591 

Саранюк Є. В. 2510 

Сахно А. А. 1093 

Сваричевська А. П. 1726 

Свєтлічна А. А. 2511 

Свиридов Г. (2430) 

Свищо Ю. Ю. 1168 

Свіжак В. К. 1899 

Святовець І. Ф. 1806 

Севрюков О. В. 1986 

Севрюкова М. М. 1844 

Селіванова Н. П. 1429 

Сембе К. А. 2566 

Семененко І. М. 1272 

Семенов Ю. (2561) 

Семенчук С. О. 2640 

Семенюк І. Ю. 2354 

Семенюк М. В. 2359 

Семків І. В. 1832 

Сергієнко О. В. 2270 

Сердюк С. І. 1727 

Сєрєбряк К. І. 1256 

Сєріков Д. О. 1128 
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Сигидин В. М. 1490 

Сидоренко А. Ю. 2118 

Сидоренко В. М. 1084 

Сидорович О. Ю. 1281 

Сидорук М. В. 1359 

Силенко С. А. 1129 

Силка О. З. 2624 

Синетар Е. О. 1900 

Синько У. В. 2050 

Синюк О. М. 2391 

Сиротенко А. В. 1783 

Сироткіна О. І. 2400 

Ситник Й. С. 1094 

Сілютіна І. О. 1728 

Сіранчук Н. М. 1601 

Сірик А. О. 1252 

Сітак І. В. 1729 

Січняк О. О. 1303 

Сказко Ю. А. 1470 

Скалацька О. В. 1156 

Скіпенко Р. Е. 1522 

Скіра Ю. Р. 2641 

Скляр А. В. 1169 

Скопецький В. В. (2648) 

Скорик В. В. 2410 

Скорик К. О. 2320 

Скотаренко Т. А. 1928 

Славітяк О. С. 2464 

Слободенюк І. В. 1430 

Слободян С. О. 2620 

Слободяник Н. М. 2082 

Смалюх О. В. 2034 

Смецков Д. О. 2083 

Смирна Л. В. 2417 

Сміла Н. В. 1187 

Смірнов А. С. 2084 

Смолій А. В. 1379 

Смолюк А. І. 1730 

Смолянко Ю. М. 1731 

Снігур Д. В. 1848 

Собкова Ж. В. 1948 

Соборова О. М. 1871 

Собчак А. П. 1065 

Соловйов В. (1169) 

Соловйов В. С. (2571) 

Соловйов О. С. 1962 

Сологуб О. В. 1621 

Сологуб Ф. (2573) 

Соломонюк Д. М. 2216 

Солоха Н. В. 1949 

Сорока Ю. Ю. 1770 

Сороківський І. С. 2085 

Сорокіна О. С. 2613 

Спаська Є. Ю. (2635) 

Спиця О. Г. 1845 

Спіцина В. Є. 2482 

Сплодитель А. О. 2603 

Сподарець Н. В. 2567 

Сребнюк П. А. 2231 

Стабніков В. П. 1911 

Стадник Р. І. 1431 

Стадніченко Н. В. 1732 

Станкевич І. В. 1095 

Старицька- 

Черняхівська Л. (2586) 

Старіков В. В. 1825 

Старосельська А. Л. 2315 

Статівка А. О. 2483 

Статівка О. О. 1533 

Стаханов К. О. 2121 

Стахорна Ю. С. 2160 

Сташевська Н. В. 2109 

Стежко С. О. 2586 

Степаненко С. В. 1130 

Степанець Д. С. 1245 

Степанішина Я. А. 2006 

Степанов С. П. 1733 

Степанова Н. О. 2316 

Степанова Т. В. 1475 

Степанський Д. О. 1897 

Степко В. А. 2051 

Стефанчук М. М. 1509 

Стингач О. В. 2512 

Стойко Л. І. 1987 

Сторож Л. А. 1915 

Стрельбіцький М. А. 1077 

Стрєльцова О. В. 1392 

Стріжкова А. В. 1483 

Струнгар В. В. 1151 

Стукалін Т. А. 1579 

Стукальська Н. М. 2323 

Ступень Н. М. 1312 

Суворов О. Ю. 1833 

Судус Ю. В. 2513 

Сунь Пенфей 1734 

Супрун О. Ю. 2412 

Сурова К. І. 2144 

Сухіна Є. Г. 2325 

Сухова С. М. 2035 

Суховецька Л. В. 2514 

Сухоставець Н. П. 2161 

Сушко Р. О. 2447 

Суща Л. М. 1530 

Сущенко Р. В. 1658 

Сцісловський С. В. 1622 

Сьоміна Ю. А. 2253 

Табурець О. В. 1988 

Тамаря Я. В. 1432 

Тарабан С. М. 2331 

Тарадай В. Н. 1268 

Тараєвський О. С. 2219 

Таран Я. А. 1224 

Тарусін Д. М. 1877 

Татіївська І. П. 2614 

Тащенко Г. В. 2484 

Тептюк Є. П. 1433 

Терентьєва І. Є. 2211 

Терехов В. Ю. 1434 

Тереховська Л. М. 2551 

Терещенко Л. Ю. 2201 

Терещенко С. В. 1623 

Терещенко Я. Ю. 2299 

Терлецька В. О. 1345 

Терлецький Д. О. 1073 

Терлич Н. І. 1784 

Тертишний С. В. 2007 

Тильчик О. В. 1393 

Тимофєєва О. Я. 1735 

Тимочко- 

Волошин Р. І. 2465 

Тимощенко Н. О. 2445 

Тинкевич О. О. 1868 

Тинська І. І. 1322 

Тищенко К. О. 2555 

Тітов М. Ю. 2190 

Тішкова Н. Л. 1580 

Ткач Ю. М. 1659 

Ткаченко В. В. 2134 

Ткаченко О. В. 1736 

Ткаченко С. В. 1737 

Ткаченко Т. І. 2575 

Ткачук Ю. Л. 1929 

Товарянський В. І. 1958 

Токар Н. В. 1435 
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Томахів М. В. 2515 

Томилко С. В. 1808 

Тонконог Н. І. 1738 

Тонкошкур М. В. 1269 

Топчій М. С. 1942 

Торбанюк О. О. 1802 

Торговець М. А. 2572 

Тракало Т. О. 2302 

Трач О. Р. 1085 

Тріфонов Д. М. 2271 

Тронь Т. В. 1739 

Трофімова- 

Герман А. І. 2573 

Ту Яньхао 2466 

Тупікова Г. А. 1740 

Турбан В. В. 1213 

Туренко О. І. 2272 

Турик П. М. 2191 

Турський І. В. 1257 

Турчин М. В. 2135 

Турчина О. С. 1471 

Турчинова Ю. С. 2355 

Тютюнник Г. М. (2539) 

Тютюнник Я. С. 2257 

Удовиченко В. В. 2594 

Ужва А. М. 1258 

Уманець М. М. 2136 

Уніга О. В. 1270 

Упир Т. В. 1989 

Уралова Ю. П. 1484 

Усенко С. І. 2317 

Уханова А. І. 1188 

Ушакова К. Ю. 1189 

Ушко Н. О. 2061 

Фабрика І. В. 1131 

Фаринник В. І. 1442 

Фаустова М. О. 1901 

Феделеш Е. М. 1485 

Феденко О. О. 2642 

Федецький А. А. 1624 

Федірчик І. І. 1812 

Федорова М. В. 1767 

Федоровський В. В. 1959 

Федосенко Г. О. 1849 

Федотов О. В. 1912 

Федченкова Ю. А. 1963 

Ференсович Р. Я. 2192 

Фещенко О. П. 1304 

Фіалковська А. О. 2052 

Філатова О. Л. 2036 

Філь І. М. 1472 

Флемінг І. (2561) 

Фліссак К. А. 1352 

Флуд Л. О. 2387 

Фогел Х. Є. 1229 

Фодченко І. А. 2324 

Фоер Дж. (2564) 

Фоменко Т. М. 1741 

Франко І. (1169, 2545) 

Франчук М. В. 1910 

Франчук О. П. 1338 

Фурка О. Б. 1892 

Фусс Ю. О. 2116 

Хадрі Вассім 2145 

Хайдарова О. С. 1630 

Халіль В. В. 2170 

Халіман М. А. 1170 

Халімончук В. А. 2171 

Харапонова О. Б. 1990 

Хартанович М. В. 2037 

Харченко А. Ю. 1854 

Харченко Г. Г. 1487 

Харченко О. В. 1625 

Харченко С. В. 2536 

Харченко С. О. 2284 

Хваста М. М. 2365 

Хейз Р. (1199) 

Херсонська Т. Б. 2086 

Хількова Л. О. 1785 

Хлистун В. М. 2053 

Хмара В. В. 2485 

Хмирова А. О. 1581 

Ходак Є. С. 1436 

Ходакевич Б. О. 1132 

Хоменко О. В. 2177 

Хорват І. (2630) 

Хоровець В. Є. 2486 

Хохлов А. В. 2038 

Храбан Т. Є. 2487 

Христенко Т. О. 2087 

Христян Г. Є. 1902 

Хуан Чанхао 1742 

Худобін К. В. 2193 

Царегородцев Я. В. 1790 

Цвібель А. О. 1171 

Цвікі В. Ю. 1380 

Цетнар Л. О. 2356 

Цибрій Ю. О. 2401 

Цигічко Г. О. 2289 

Цимбал С. В. 2556 

Ціпко А. В. 2576 

Цісюань Вей 1743 

Цупиков О. М. 1997 

Чабан О. В. 2389 

Чайка В. В. 1501 

Чайка О. В. 1744 

Чайковський Є. О. 1133 

Чамата В. В. 2088 

Чапля М. М. 2110 

Чаркіна А. О. 1550 

Частій Т. В. 1903 

Чебаник В. І. 1233 

Чемерис А. О. 2360 

Чемич О. М. 2126 

Чемісова Т. С. 1190 

Ченарані А. М. 1134 

Чепець О. С. 1373 

Черв'яков М. О. 2226 

Чередниченко І. А. 2467 

Чередніченко Н. В. 2122 

Чередніченко О. В. 2621 

Череп О. Г. 1096 

Черепюк О. М. 2089 

Черкасенко С. (2586) 

Черкесова А. С. 1473 

Чернацька О. М. 2039 

Черних О. О. 1592 

Чернієнко А. О. 1474 

Чернявська М. К. 2343 

Чернящук Н. Л. 1660 

Черства А. О. 2373 

Чеховська М. Я. 1995 

Чечет А. М. 1135 

Чжан Сяосін 1745 

Чжоу Хунвей 2529 

Чижик Т. Г. 1606 

Чмелик Р. П. 2625 

Чорний В. Г. 1799 

Чорний В. М. 1136 

Чорнобрива Н. В. 1637 

Чорноус В. О. 1861 

Чурсін О. В. 1521 

Шако В. С. 1582 

Шакотько В. В. 1746 
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Шалівська Ю. В. 1747 

Шаповаленко Є. Ю. 2643 

Шаповалов О. І. 2393 

Шаповалова Е. П. 2357 

Шаповалова Н. П. 1748 

Шапочка Н. В. 2525 

Шаргун Т. О. 1631 

Шаріфов Х. Ш. 1991 

Шаталова О. М. 1583 

Шаталюк Ю. В. 2425 

Шафранська Т. Ю. 1749 

Шафранський В. В. 1952 

Швайдак В. М. 1305 

Швед М. Є. 2376 

Швець Л. М. 2421 

Швець М. В. 1904 

Швечикова- 

Плавська Я. П. 1226 

Швороб І. Б. 1062 

Шевцова Ю. О. 1152 

Шевченко І. А. 1750 

Шевченко К. В. 1751 

Шевченко М. Ю. 2008 

Шевчук А. Б. 1752 

Шевчук Б. Л. 2644 

Шегедин Я. Ю. 1584 

Шелудько С. А. 1306 

Шепеленко Т. В. 2468 

Шептун С. Ю. 2379 

Шеремет О. І. 2396 

Шеремета В. П. 2344 

Шерман З. О. 1788 

Шерстюк Р. П. 1097 

Шинкар О. І. 1246 

Шинкаренко Т. В. 2117 

Широкова В. В. 2574 

Шишка Ю. М. 1437 

Шишкіна Ю. О. 2232 

Шкабаріна М. А. 1753 

Шкатула О. П. 1754 

Шквир О. Л. 1661 

Шкриль О. О. 2249 

Шкурупій Ґ. (2577) 

Шлапа Ю. Ю. 1859 

Шмітт К. (1222) 

Шнур І. В. 2446 

Шопен Ф. (2441) 

Шостак Л. Г. 1992 

Шостак Т. А. 1993 

Шпуганич І. І. 1486 

Штерндок Е. С. 1803 

Штець В. О. 2429 

Шудрик О. Л. 2218 

Шуліка Б. О. 2604 

Шульга Л. М. 1600 

Шульгун М. Е. 2560 

Шуляк С. А. 2537 

Шумський Л. М. 1222 

Шуппе Л. В. 1755 

Шурко Н. О. 1893 

Шутєєв В. В. 2469 

Шутлів Д. С. 1506 

Шутько Т. І. 2280 

Шушляпіна О. В. 2097 

Щербина Н. О. 2645 

Щетиніна Г. С. 1895 

Щур М. Б. 1930 

Щьокіна Є. Ю. 1271 

Юмачікова О. М. 2552 

Юнгер М. Б. 2622 

Юристовська Н. Я. 1585 

Юровських К. А. 2516 

Юрчак В. М. 1230 

Юрчак Е. В. 1137 

Юськів Л. Л. 1884 

Юхименко- 

Назарук І. А. 2336 

Юхимець Р. С. 1323 

Юхно Н. В. 1638 

Ющенко С. М. 2233 

Яакубі Р. 2104 

Яворська Н. В. 1756 

Ягуп К. В. 2180 

Яковенко О. С. 1834 

Яковлєв І. В. 2646 

Якубенко І. В. 2526 

Якубовська І. А. 2090 

Якущенко І. В. 1835 

Янишин В. Б. 2204 

Янушевська О. І. 2262 

Ярмолинський Л. М. 2470 

Ярмолюк Ю. О. 2112 

Ярмошук І. Р. 2091 

Яровий В. Ф. 1313 

Ярош М. В. 1307 

Ярошенко В. (2580) 

Ярошенко Р. Ф. 1098 

Ярцун Ю. О. 2647 

Яслик В. І. 2553 

Ясногурська Л. М. 2488 

Ятищук А. А. 1191 

Яценко Т. А. 1894 

Яцула О. В. 1905 

Ячин В. В. 1820 

Яшник С. В. 1662 

Ящук В. Ю. 2648 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Австрія 

 пед. науки 1632 

Битків-Бабченське  

нафтогазоконденсат. родовище 

 екологія 1762 

Велика Британія 

 іст. науки 2616, 2621 

 філол. науки 2512, 2562 

 юрид. науки 1377 

Волинська обл. 

 іст. науки 2631, 2644 

 філол. науки 1757 

Галичина 

 історія 2609, 2627, 2634 

Греція 

 пед. науки 1647 

Дністер, р. 2592 

 екологія 1761 
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Дунай, р. 

 гідрологія 1874 

Закарпатська обл. 

 мистецтвознавство 2428-29 

 політ. науки 1233 

Західна Україна 

 біол. науки 1879 

 геогр. науки 2601 

 держ. упр. 1577 

 іст. науки 2638 

 мед. науки 2089 

 філол. науки 2554 

Західне Полісся України 

 орнітологія 1910 

Західний Лісостеп України 

 плодівництво 2299 

 рослинництво 2298 

Івано-Франківськ 

 геогр. науки 2600 

Ірак 

 техн. науки 2255 

Іран 

 архітектура 2424 

Ірландія 

 філол. науки 2506 

Італія 

 політ. науки 1228 

Казахстан 

 юрид. науки 1407 

Канада 

 філол. науки 2509 

Київ 

 геогр. науки 1873 

 іст. науки 2605, 2607 

 мистецтвознавство 2426 

 юрид. науки 1369 

Київська обл. 

 геогр. науки 2598 

 іст. науки 2647 

Китай 

 екон. науки 1356 

 пед. науки 1686, 1751 

Корея 

 екон. науки 1354, 1356 

 філол. науки 2563 

Країни Європ. Союзу 

 вет. науки 1954 

 екон. науки 1307 

 іст. науки 2616 

 політ. науки 1229 

 соц. комунікація 1152 

 юрид. науки 1392, 1497, 1500 

Країни Європи 

 держ. упр. 1558 

 мистецтвознавство 2415, 2439-40 

 фіз. виховання 2457 

 філол. науки 2476, 2559 

 філос. науки 1161 

 юрид. науки 1499 

Країни Півд. Африки 

 філол. науки 2497 

Лівобережна Україна 

 геогр. науки 2594 

Лівобережний Лісостеп України 

 ґрунтознавство 2289 

 землеробство 2295 

 меліорація 2292 

Львів 

 мистецтвознавство 2432, 2441 

Львівська обл. 

 іст. науки 2641 

 мед. науки 2095-96 

 с.-г. науки 2301 

Миколаївська обл. 

 біол. науки 1763 

Молдова 

 політ. науки 1200 

Нігер, р. 

 екологія 1265 

Нігерія 

 екон. науки 1265 

Німеччина 

 іст. науки 2617, 2626 

 пед. науки 1632 

 політ. науки 1220, 1222 

Нью-Йорк, м., США 

 філол. науки 2587 

Південна Україна 

 вет. науки 2316 

 іст. науки 2628, 2637 

Південний Буг, р. 2592 

Північно-Східна Україна 

 архітектура 2420 

 геогр. науки 2604 

Поділля 2099 
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Полтавська обл. 

 геогр. науки 2602 

Польща 

 іст. науки 2615, 2618, 2625, 2631 

 пед. науки 1593, 1599, 1627, 1703 

 політ. науки 1217, 1224 

Правобережна Україна 

 іст. науки 2606 

Правобережний Лісостеп України 

 агрохімія 2293 

 городництво 2300 

 луківництво 2296 

Рівненська обл. 

 іст. науки 2636 

Росія 

 іст. науки 2626 

 політ. науки 1200 

Сіверський Донець, р., бас. 

 екологія 2599 

СРСР 

 іст. науки 2620 

 мистецтвознавство 2430, 2435,  

  2437 

 юрид. науки 1369 

Східна Україна 

 іст. науки 2610 

 філол. науки 2541 

Східний Лісостеп України 

 селекція 2291 

США 

 мистецтвознавство 2435 

 пед. науки 1626, 1645,  

  1690, 1739 

 політ. науки 1227, 1230 

 філол. науки 2482, 2508,  

  2565, 2588 

Таджикистан 

 мед. науки 2123 

 фармацевт. науки 1981 

Угорщина 

 іст. науки 2622 

Україна 

 архітектура 2419, 2423 

 біол. науки 1895, 1909 

 вет. науки 1954 

 геогр. науки 1869-70, 1872,  

  1874, 2603 

 держ. упр. 1289, 1534-39,  

  1541-43, 1546-54, 1558,  

  1560, 1562, 1565, 1567-69,  

  1571, 1573, 1576, 1578,  

  1580-81, 1583, 1585 

 екон. науки 1117, 1119, 1235-37,  

  1239-40, 1257, 1261, 1267,  

  1276-79, 1284-87, 1289, 1292,  

  1298, 1301-03, 1305-07, 1310,  

  1324-40, 1342, 1352, 1357-58,  

  1386, 2349, 2355 

 іст. науки 2592, 2608-09, 2613-14,  

  2623-25, 2629-30, 2632-33, 

   2635, 2640, 2642, 2645, 2648 

 культурологія 1147, 1149 

 мед. науки 1952 

 мистецтвознавство 2417, 2422,  

  2427, 2433, 2442-43,  

  2445-46 

 пед. науки 1587-88, 1593, 1597-98,  

  1602-03, 1606, 1613, 1616,  

  1631, 1665, 1681, 1686,  

  1692, 1698, 1705, 1723,  

  1740, 1754, 2434 

 політ. науки 1200, 1224-25, 1231 

 психол. науки 1191 

 с.-г. науки 2275, 2297, 2320 

 соц. комунікація 1105 

 соціол. науки 1208, 1210 

 техн. науки 1958, 2189 

 філол. науки 2480, 2532, 2542,  

  2548, 2562 

 філос. науки 1161, 1168-69, 1197-98 

 юрид. науки 1360-62, 1364,  

  1368, 1370, 1372-73, 1377,  

  1381, 1385-86, 1388-89,  

  1392-93, 1395-96, 1398-99,  

  1401, 1403-07, 1410-13,  

  1415-16, 1418-19, 1421-27,  

  1429, 1431, 1434, 1436,  

  1438-40, 1442, 1446, 1449-50,  

  1455, 1458, 1460, 1462, 1464,  

  1466, 1474, 1481-82, 1485,  

  1487-88, 1490, 1492, 1494,  

  1497-501, 1503, 1507, 1509-10,  

  1513, 1515-17, 1522, 1524,  

  1526-28, 1530, 1532-33 
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Українcьке Полісся 

 лісівництво 1904 

 фітопатологія 2294 

Франція 

 мистецтвознавство 2436, 2444 

 політ. науки 1230 

 філол. науки 2562 

 юрид. науки 1510 

Харків 

 мистецтвознавство 2416 

Харківська обл. 

 біол. науки 1907 

 геогр. науки 2595 

Херсон 

 іст. науки 2639 

Чернівецька обл. 

 пед. науки 1697 

 політ. науки 1233 

Чернігів 

 іст. науки 2611 

Чернігівська обл. 

 іст. науки 2643 

 с.-г. науки 1765 

Чорне море 

 фауна 1908 

Швеція 

 пед. науки 1728 

Японія 

 екон. науки 1356 

 політ. науки 1232 
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