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ВІД  УКЛАДАЧА 
 
Автореферат дисертації  – стисле викладення основних результатів 

дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора чи 
кандидата наук, складене автором дисертації. Автореферати містять 
загальну характеристику дисертацій, в них відображені основні 
положення, які виносяться на захист і висновок, що повідомляє про 
досягнуті результати. 

Фонд авторефератів дисертацій науково-технічної бібліотеки,  
захищених у вищих навчальних закладах України та за її межами складає 
3332 примірників. Перша частина каталогу авторефератів дисертацій 
містить 1712 бібліографічних описів авторефератів (назви спеціальностей 
від А до М). Хронологічне охоплення документів – з 1967-го  по 2016 рік. 
Тематика авторефератів дисертацій є різноплановою. 

Бібліографічні описи авторефератів дисертацій подано за 
напрямками спеціальностей, які згруповані за зведеною українсько-
російською абеткою, а в межах розділів – за алфавітом авторів. 
Бібліографічні описи зроблено за наявними в бібліотеці примірниками з 
урахуванням повної ідентифікації кожного видання та подані згідно 
чинних держстандартів. Мова бібліографічного опису відповідає мові 
вихідних відомостей джерел. До опису кожного видання  вказується 
шифр книги, який складається з відповідного індексу Універсальної 
десяткової класифікації та авторського знака.  

Для більш ефективного та зручного користування каталогом 
подається таблиця з переліком напрямків, відповідним шифром 
спеціальності, вказана кількість авторефератів з даного напрямку. Дана 
таблиця також виконує функцію змісту видання. 
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ЗМІСТ 
 

Перелік напрямків Шифр 
спеціальності 

Кількість 
авторефе

ратів 
дисерта-

цій 

Сторін
ки 

Автоматизація технологічних 
процесів 05.13.07 25 11 

Автоматизовані системи управління 
та прогресивні інформаційні 
технології 

05.13.06 66 17 

Автомобілі та трактори 05.22.02 12 33 

Автомобільні шляхи та аеродроми 05.22.11 2 36 

Акустика 01.04.06 1 36 

Алгебра і теорія чисел 01.01.06 26 37 

Аналітична хімія 02.00.02 11 42 
Антени та пристрої мікрохвильної 
техніки 05.12.07 3 44 

Архітектура будівель та споруд 18.00.02 2 45 

Астрометрія і небесна механіка 01.03.01 1 46 

Астрофізика, радіоастрономія 01.03.02 12 46 

Біоорганічна хімія 02.00.10 2 48 

Біотехнологія 03.00.20 1 49 

Будівельна механіка 05.23.17 5 49 

Будівельні конструкції, будівлі та 
споруди 05.23.01 48 50 

Будівельні матеріали та вироби 05.23.05 41 61 
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Будівництво та експлуатація 
нафтогазопроводів, баз і сховищ 05.15.13 68 69 

Буріння свердловин 05.15.10 208 86                                                                                                                                                                                                                                                                
Бухгалтерський облік, аналіз та 
аудит 08.06.04 1 137 

Вакуумна та компресорна техніка 05.05.15 1 138 
Вакуумна, плазмова та квантова 
електроніка 05.27.02 1 138 

Вентиляція, освітлення та 
теплогазопостачання 05.23.03 7 138 

Відкрита розробка родовищ 
корисних копалин 05.15.03 6 140 

Водопостачання, каналізація 05.23.04 15 142 
Геліофізика і фізика Сонячної 
системи 01.03.03 5 145 

Геодезія, фотограмметрія та 
картографія 

05.24.01 
05.24.02 
11.00.12 

44 146 

Геологічна інформатика 04.00.05 2 155 
Геологія металевих і неметалевих 
корисних копалин 04.00.11 3 156 

Геологія океанів і морів 04.00.10 2 157 

Геологія твердих горючих копалин 04.00.16 2 157 

Геологія 04.120 
120 6 158 

Геологія, пошуки і розвідка 
нафтових і газових родовищ 

04.00.17 
136 

07.00.17 
176 159 

Геометрія і топологія 01.01.04 4 204 

Геоморфологія та палеогеографія 11.00.04 
693 11 205 

Геотектоніка 04.00.04 
123 12 207 
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Геофізика 

04.00.22 
01.051 

01.04.12 
131 

19 210 

Геофізичні методи пошуків і 
розвідки родовищ корисних 
копалин 

04.00.12 46 214 

Геохімічні методи пошуків 
родовищ корисних копалин 04.00.13 6 227 

Геохімія 04.00.02 12 229 

Германські мови 10.02.04 1 232 
Гідравліка та інженерна 
гідрогеологія 05.23.16 3     232 

Гідравлічні машини та 
гідропневмоагрегати 05.05.17 8 233 

Гідравлічні машини, машини та 
апарати холодильної та кріогенної 
техніки 

05.04.03 1 235 

Гідроаеромеханіка і газова динаміка 024 2 235 

Гідробіологія 03.00.17 1 236 

Гідрогеологія 04.00.06 
04.125 4 236 

Гідрологія суші, водні ресурси, 
гідрохімія 11.00.07 7 237 

Гірничі машини 05.05.06 
172 9 239 

Гірничопромислова і 
нафтогазопромислова геологія, 
геофізика, маркшейдерська справа 
та геометрія надр 

25.00.16 1 241 

Гнучкі виробничі системи 05.13.20 2 241 
Двигуни та енергоустановки 
літальних апаратів 05.07.05 2 242 

Демографія, економіка праці, 
соціальна економіка і політика 08.00.07 1 242 
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Динаміка та міцність машин 05.02.09 8 243 
Динаміка, міцність машин, приладів 
та апаратури 01.02.06 5 245 

Дистанційні аерокосмічні 
дослідження 05.07.12 6 246 

Диференціальні рівняння 01.01.02 
01.003 34     247 

Документознавство, архівознавство 27.00.02 1 254 

Екологічна безпека 21.06.01 31 255 

Екологія 03.00.16 7 262                                                                                                                                                                                                                                                                

Економіка 
08.07.01 
08.00.21 
08.06.01 

3     263 

Економічна та соціальна географія 11.00.02 17 264 
Експлуатація та ремонт засобів 
транспорту 05.22.20 17 268 

Електричні машини і апарати 05.09.01 5 272 
Електричні станції, мережі і 
системи 05.14.02 25 273 

Електровимірювальна техніка 246 1 279 
Електрообладнання; 
Електротехнічні комплекси та 
системи 

05.09.03 40 279 

Електрохімічні виробництва 05.17.03 1 288 

Електрохімія 02.00.05 7 289 
Елементи та пристрої 
обчислювальної техніки та систем 
керування 

05.13.05 23 290 

Енергетичні системи та комплекси 05.14.01 1 296 
Загальна педагогіка та історія 
педагогіки 13.00.01 4 296 

Загальна та регіональна геологія 04.00.01 9 297 
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Застосування обчислювальної 
техніки, математичного 
моделювання та математичних 
методів у наукових дослідженнях 

05.13.16 2    299 

Збагачення корисних копалин 05.15.08 6 300 
Інформаційно-вимірювальні 
системи 05.11.16 13                                                                                                                                

301                                                                                                
Історія географії 11.00.13 1 305 

Історія техніки 05.28.01 1 305 

Історія України 07.00.01 1 305 

Кадастр та моніторинг земель 05.24.04 12 306 

Колоїдна хімія 02.00.11 6 308 
Комплексне енерготехнологічне 
використання палива 05.14.13 1 310 

Конструктивна географія і 
раціональне використання 
природних ресурсів 

11.00.11 11 310 

Кримінальний процес та 
криміналістика 12.00.09 1 313 

Ливарне виробництво 05.16.04 15 313 

Магнетизм 01.04.11 8 317 

Маркшейдерія 05.15.01 5 319 
Математична логіка, теорія 
алгоритмів і дискретна математика 01.01.08 5 320 

Математична фізика 01.01.03 4 321 
Математичне моделювання в 
наукових дослідженнях 05.13.02 1 322 

Математичне моделювання та 
обчислювальні методи 01.05.02 57 322 

Математичне та програмне 
забезпечення обчислювальних 
машин і систем 

01.05.03 16 336 
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Математичний аналіз 01.01.01 25 340 

Матеріалознавство 05.02.01 35 345 
Машини для виробництва 
будівельних матеріалів і 
конструкцій 

05.05.02 3 353 

Машини для земляних та дорожніх 
робіт 05.05.04 5 354 

Машини для металургійного 
виробництва 05.05.08 1 355 

Машини і агрегати нафтової і 
газової промисловості 05.04.07 58 355 

Машини і процеси поліграфічного 
виробництва 

05.05.01 
05.02.15 2 370 

Машини та апарати хімічних 
виробництв 05.05.13 1 370 

Машини та обладнання нафтових і 
газових промислів 05.181 1 371 

Машинознавство 05.02.02 13 371 
Металознавство і термічна обробка 
металів 05.16.01 14 374 

Металургія високочистих металів та 
спеціальних сплавів 05.16.07 4 377 

Металургія кольорових металів 05.16.03 2 378 

Металургія чорних металів 05.16.02 14 379 
Метеорологія, кліматологія, 
агрометеорологія 11.00.09 5 382 

Методи контролю матеріалів 
деталей, вузлів, виробів та зварних 
з'єднань 

05.02.11 2 383 

Метрологія та метрологічне 
забезпечення 05.11.15 6 384 

Механіка грунтів та гірських порід 05.15.09 5 385 
Механіка деформівного твердого 
тіла 01.02.04 45 387 
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Механіка рідин, газу та плазми 01.02.05 69 398 
Механіка сипучих тіл, ґрунтів і 
гірських порід 01.02.07 4 414 

Механіка та конструювання суден 05.08.03 1 415 

Мінералогія, кристалографія 04.00.20 5 415 
Містобудування та ландшафтна 
архітектура 18.00.04 1 416 

Містобудування та територіальне 
планування 05.23.20 10 417 

Морська розробка родовищ 
корисних копалин 05.15.12 12 419 

Морські нафтогазопромислові 
споруди 3334.01 1 422 
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Автоматизація технологічних процесів 

 
1. 681.51 

Б20 
      Баленко О. І.   Оптимізація системи керування 
електропередачею дизель-потягу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 
"Автоматизація технологічних процесів" / Баленко
Олексій Іванович ; Харків. політехн. ін-т. – Х., 2006. – 18 
с. – Бібліогр.: с. 15-16. 

 
2. 681.51 

Б82 
      Борин В. С.   Автоматизація технологічного процесу 
абсорбційної осушки газу на базі нечіткої логіки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.07 "Автоматизація технологічних процесів" 
/ Борин Василь Степанович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехн." – Львів, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18. 

 
3. 621.771 

Б82 
      Борисов О. О.   Система автоматичного управління 
процесом холодної листопрокатки на безперервних станах 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.07 "Автоматизація технологічних процесів" 
/ Борисов Олександр Олексійович ; Донец. нац. техн. ун-
т. – Донецьк, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18. 

 
4. 681.51 

Ж60 
      Жерносєков А. М.   Системи автоматичної 
стабілізації процесу імпульсно-дугового зварювання 
плавким електродом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація
технологічних процесів" / Жерносєков Анатолій 
Максимович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. 
Патона. – К., 2006. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16. 
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5. 681.51 
З-91 

      Зубов Д. А.   Розвиток методів і засобів адаптивного 
автоматизованого керування комплексом технологічних 
процесів вуглезбагачувальної фабрики : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 
"Автоматизація технологічних процесів" / Зубов Дмитро 
Анатолійович ; Криворіз. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2005. –
35 с. – Бібліогр.: с. 27-31. 

 
6. 62-52 

И50 
      Иманов К. С.   Вопросы оптимального управления 
режимом бурения с применением ЭВМ : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.13.07 
"Автоматическое управление и регулирование 
технологическими процессами нефтяной 
промышленности" / Иманов Кямран Султан оглы ; Азерб. 
ин-т нефти и химии им. М. Азизбекова. – Баку, 1973. – 18 
с. – Библиогр.: с. 17-18. 

 
7. 66.041 

К72 
      Костогрыз П. В.   Исследование условий 
оптимального автоматического управления трубчатыми 
печами пиролиза : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : cпец. 05.13.07 "Автоматическое 
управление технологическими процессами в химической 
промышленности" / Костогрыз Петр Васильевич ; Киев. 
политехн. ин-т. – К., 1973. – 27 с. – Библиогр.: с. 25-27. 

 
8. 66.012 

К82 
      Кривошеев В. П.   Автоматизация непрерывных 
технологических процессов нефтехимических 
производств на основе двухуровненых систем управления 
: автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра техн. наук 
: спец. 05.13.07 "Автоматизация технологических 
процессов и производств" / Кривошеев Владимир 
Петрович ; Москов. ин-т нефти и газа им. И. М. 
Губкина. – М., 1989. – 47 с. – Библиогр.: с. 38-47. 
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9. 681.51 
К82 

      Криховецький Г. Я.   Параметричний синтез 
цифрових регуляторів систем управління температурою 
електричних і газових печей : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 
"Автоматизація технологічних процесів" 
/ Криховецький Георгій Яремович ; Київ. ін-т 
автоматики. – К., 2006. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16-17. 

 
10. 621.771 

К88 
      Куваєв В. М.   Розвиток наукових основ автоматизації 
процесів виробництва арматурного прокату : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 
"Автоматизація технологічних процесів" / Куваєв
Володимир Миколайович ; Нац. гірн. ун-т. –
Дніпропетровськ, 2007. – 35 с. – Бібліогр.: с. 28-32. 

 
11. 681.51 

Л86 
      Луцька Н. М.   Дослідження та синтез оптимальних 
регуляторів для систем автоматизації технологічних 
комплексів неперервного типу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 
"Автоматизація технологічних процесів" / Луцька Наталія 
Миколаївна ; Нац. ун-т харчових технологій. – К., 2006. –
16 с. – Бібліогр.: с. 13-14. 

 
12. 669.16 

М87 
      Мошенський С. В.   Автоматизована система 
керування технологічними процесами огрудкування 
металургійної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація
технологічних процесів" / Мошенський Сергій 
Валерійович ; Київ. ін-т автоматики. – К., 2006. – 20 с. –
Бібліогр.: с. 17-18. 

 
13. 621.18 

Р69 
      Романенко В. І.   Автоматизація процесу спалювання 
газового палива в котлоагрегатах ТЕЦ промислових 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація 
виробничих процесів" / Романенко Володимир Ілліч ; Нац. 
гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 
с. 16. 
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14. 622.24. 

С30 
      Семенцов Г. Н.   Оптимальное управление процессом 
бурения нефтяных и газовых скважин : автореф. дис. на 
соискание учен. степени д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 
"Автоматизация технологических процессов и 
производств (промышленность)" / Семенцов Георгий 
Никифорович ; Москов. ин-т нефти и газа им. И. М. 
Губкина. – М., 1990. – 44 с. – Библиогр.: с. 38-44. 

 
15. 622.692 

С34 
      Сидоров В. В.   Разработка методов и алгоритмов 
управления магистральным нефтепродуктопроводом : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.13.07 "Автоматическое управление и 
регулирование, управление технологическими процессами 
(промышленность)" / Сидоров Валерий Васильевич ; 
Москов. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти им. И. М. 
Губкина. – М., 1981. – 23 с. – Библиогр.: с. 23. 

 
16. 66.012 

С76 
      Станишкис Ю. Ю.   Разработка принципов 
построения, синтеза и реализации адаптивных систем 
оценивания и управления биотехнологическими 
процессами : автореф. дис. на соискание учен. степени д-
ра техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматическое управление 
и регулирование, управление техническими процессами в 
химической и нефтехимической промышленности" 
/ Станишкис Юргис-Казимерас Юргевич ; Москов. хим.-
технол. ин-т им. Д. И. Менделеева. – М., 1984. – 40 с. –
Библиогр.: с. 34-40. 

 
17. 622.691 

С84 
      Стрельцова Е. Р.   Автоматизация технологического 
процесса охлаждения газа на компрессорных станциях 
магистральных газопроводов : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.13.07 
"Автоматизация технологических процессов и 
производств (промышленность)" / Стрельцова Елена 
Равильевна ; Москов. ин-т нефти и газа им. И. М. 
Губкина. – М., 1987. – 21 с. – Библиогр.: с. 21. 
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18. 681.51 
С89 

      Суздаль В. С.   Синтез відмовостійких 
автоматизованих систем управління процесами 
вирощування високоякісних великогабаритних 
монокристалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-
ра техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація
технологічних процесів" / Суздаль Віктор Семенович ; 
НАН України, Ін-т сцинтиляційних матеріалів. – Х., 
2006. – 35 с. – Бібліогр.: с. 25-32. 

 
19. 622.691 

С91 
      Сухов И. Е.   Автоматизация процесса управления 
технологическим развитием объектов магистрального 
транспорта газа с использованием агрегированных 
показателей : автореф. дис. на соискание учен. степени 
канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизация 
технологических процесов и производств 
(промышленность)" / Сухов Игорь Евгеньевич ; Москов. 
ин-т нефти и газа им. И. М. Губкина. – М., 1986. – 20 с. –
Библиогр.: с. 19-20. 

 
20. 622.24 

Ф86 
      Фрейман А. Л.   Системы регулирования осевой 
нагрузки и контроля скорости проходки для управления 
бурением : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматическое управление и 
регулирование, управление технологическими процессами 
(промышленность)" / Фрейман Аркадий Лазаревич ; 
Свердлов. гор. ин-т. – Свердловск, 1984. – 22 с. –
Библиогр.: с. 21-22. 

 
21. 658.5 

Х17 
      Халтурин В. П.   Идентификации модели процесса 
фильтрации как объекта оперативного управления 
технологическими процессами нефтедобывающего 
производства  : автореф. дис. на соискание учен. степени 
канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматическое 
управление и регулирование, управление 
технологическими процессами (промышленность)" 
/ Халтурин Владимир Павлович ; Москов. ин-т нефтехим. 
и газовой пром-сти им. И. М. Губкина. – М., 1981. – 18 с. –
Библиогр.: с. 17-18. 
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22. 622.691 

Ц93 
      Цыбульник В. Н.   Автоматизация диспетчерского 
контроля и управления газотранспортной системой в 
условиях неопределенности (на примере газопроводов 
севера Тюменской области) : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.13.07 
"Автоматизация технологических процесов и производств 
(промышленность)" / Цыбульник Валерий Николаевич ; 
Москов. ин-т нефти и газа им. И. М. Губкина. – М., 
1988. – 25 с. – Библиогр.: с. 24-25. 

 
23. 681.51 

Ч-45 
      Червинський В. В.   Система автоматичного 
управління технологічним процесом переробки вугілля у 
піролізний газ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація
технологічних процесів" / Червинський Володимир 
Володимирович ; Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк, 
2005. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-19. 

 
24. 681.51 

Ш24 
      Шаповалов Є. В.   Засоби технічного зору як елемент 
зворотного зв'язку в системах стеження дугового 
зварювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація
технологічних процесів" / Шаповалов Євген Вікторович ; 
НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона  -
К., 2006. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16. 

 
25. 51.622 

Я49 
      Якушева Е. В.   Автоматизация среднесрочного и 
долгосрочного прогнозирования технологических 
параметров трубопроводного транспорта газа с 
использованием производственных функций : автореф. 
дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
05.13.07 "Автоматизация технологических процессов и 
производств / промышленность/" / Якушева Елена 
Викторовна ; Москов. ин-т нефти и газа им. И. М. 
Губкина. – М., 1986. – 19 с. – Библиогр.: с. 19. 
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Автоматизовані системи управління та 

прогресивні інформаційні технології 
 

26. 681.518 
А95 

      Ахмед З. Ш.   Підвищення надійності старіючих 
інформаційних управляючих комплексів шляхом 
оптимізації параметрів систем технічної діагностики : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.06 "Автоматизовані системи управління та 
прогресивні інформаційні технології" / Ахмед З. А. 
Шараф   ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Х., 
2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18. 

 
27. 681.518 

А95 
      Ахмед І. А.   Моделі структурно-об'єктної технології 
розробки інтерфейсного комплексу корпоративної 
інформаційної системи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматизовані 
системи управління та прогресивні інформаційні 
технології" / Ахмед І. А. Альбахлул ; Харків. нац. ун-т 
радіоелектрон. – Х., 2005. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16. 

 
28. 681.518 

А95 
      Ахмед Х. Т.   Моделі оцінки та методи забезпечення 
функціональної безпеки інформаційно-управляючих 
систем з урахуванням помилок контролю : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 
"Автоматизовані системи управління та прогресивні 
інформаційні технології" / Ахмед Хусні Улеян Аль Таразі   
; Нац. аерокосм. ун-т "Харків. авіац. ін-т". – Х., 2007. – 21 
с. – Бібліогр.: с. 16-17. 
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29. 681.51 
Б20 

      Балаев Р. С.   Исследование и разработка 
автоматизированной системы управления комплексом 
первичной переработки нефти : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.13.06 
"Автоматизированные системы переработки информации 
и управления (в промышленности)" / Балаев Рафаил 
Сулейман оглы ; Азерб. ин-т нефти и химии им. М. 
Азизбекова. – Баку, 1982. – 21 с. – Библиогр.: с. 21-21. 

 
30. 681.51 

Б76 
      Божинський І. А.   Моделі і метод оперативного 
управління регіональними системами газопостачання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.06 "Автоматизовані системи управління та 
прогресивні інформаційні технології" / Божинський Іван 
Андрійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. – Х., 2006. –
19 с. – Бібліогр.: с. 16. 

 
31. 004.9 

Б83 
      Бородін В. А.   Методи і засоби представлення та 
аналізу динамічної обстановки для геоінформаційних 
комплексів реального часу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 
"Автоматизовані системи управління та прогресивні 
інформаційні технології" / Бородін Віктор Анатолійович ; 
НАН України Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. – К., 
2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17. 

 
32. 78.0 

Б86 
      Бочаров Б. П.   Моделі та методи підтримки 
прийняття рішень в системах автоматизованого 
управління бібліотекою ВНЗ : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 
"Автоматизовані системи управління та прогрисивні 
інформаційні технології" / Бочаров Борис Петрович ; 
Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 
с. 15-18. 
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33. 
. 

004.8 
В18 

      Варфоломєєва І. В.   Моделі, методи та інформаційна 
технологія інженерії квантів знань для підтримки 
технологічних рішень в гарячештампувальному 
виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматизовані системи 
управління та прогресивні інформаційні технології" 
/ Варфоломєєва Ілона Володимирівна ; Нац. аерокосм. ун-
т ім. М. С. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Х., 2005. –
20 с. – Бібліогр.: с. 15-17. 

 
34. 004.9 

В31 
      Верещагін І. І.   Автоматизований синтез і моделі 
гнучких комп'ютерних професійних тренажерів широкого 
призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматизовані системи 
управління та прогрисивні інформаційні технології" 
/ Верещагін Ігор Іванович ; НАН України, Міжнарод. 
науково-навч. центр інформ. технологій та систем. – К., 
2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17. 

 
35. 004.93 

В61 
      Вовк О. Л.   Статистичні методи кластеризації для 
систем контекстного пошуку зображень : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 
"Автоматизовані системи управління та прогресивні
інформаційні технології" / Вовк Ольга Леонідівна ; Донец. 
нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18-19. 

 
36. 004.4 

В67 
      Волковий А. В.   Моделі, методи та інструментальні 
засоби розробки багатоверсійного програмного 
забезпечення інформаційно-управляючих систем 
критичного застосування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук ; спец. 05.13.06 "Автоматизовані 
системи управління і прогресивні інформаційні 
технології" / Волковий Андрій Володимирович ; Нац. 
аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-
т". – Х., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17. 

 



 20 

37. 004.94 
Г12 

      Гавсієвич І. Б.   Розподілена система імітаційного 
моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматизовані системи 
управління та прогрисивні інформаційні технології" 
/ Гавсієвич Ілля Борисович ; НАН України, Ін-т проблем 
мат. машин і систем. – К., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-
18. 

 
38. 004.94 

Г20 
      Гаркуша І. М.   Комп'ютерна технологія 
автоматизованого тривимірного геологічного 
моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматизовані системи 
управління та прогресивні інформаційні технології" 
/ Гаркуша Ігор Миколайович ; Дніпропетр. нац. ун--т. –
Дніпропетровськ, 2007. – 19 с. – Бібліогр.: с. 17. 

 
39. 681.518 

Г37 
      Герасименко О. Д.   Моделі та метод 
конфігураційного синтезу інформаційно-управляючих 
систем з використанням раніше розроблених компонентів 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.06 "Автоматизовані системи управління та 
прогресивні інформаційні технології" 
/ Герасименко Олександр Дмитрович ; Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М. С. Жуковського "Харків. політехн. ін-т". – Х., 
2006. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16. 

 
40. 004.8 

Г61 
      Головань К. В.   Знанняорієнтовані моделі 
автоматизованого робочого місця диспетчерського 
управління магістральним трубопровідним комплексом : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.06 "Автоматизовані системи управління та 
прогресивні інформаційні технології" / Головань
Константин Владиславович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. С. 
Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Х., 2006. – 19 с. –
Бібліогр.: с. 15-17. 
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41. 004.4 
Г68 

      Гордєєв О. О.   Моделі, методи та інформаційна 
технологія оцінки якості програмного забезпечення на 
основі профілювання та засіву дефектів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 
"Автоматизовані системи управління та прогресивні 
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в енергетиці ім. Г. С. Пухова. – К., 2007. – 23 с. –
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      Смолянюк Р. В.   Оцінка експлуатаційного стану 
дорожніх покриттів на основі вдосконалення методів 
вимірювання рівності та зчіпних якостей : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.11 
"Автомобільні шляхи та аеродроми" / Смолянюк Роман 
Володимирович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Х., 
2005. – 25 с. – Бібліогр.: с. 20-22. 

 
Акустика 

 
106. 534 

Б82 
      Борисюк А. О.   Акустика течій у каналах з 
локальними нерегулярностями геометрії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.06 
"Акустика" / Борисюк Андрій Олександрович ; НАН 
України, Ін-т гідромеханіки. – К., 2006. – 45 с. – Бібліогр.: 
с. 38-41. 
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Алгебра і теорія чисел 

 
107. 512.55 

Б12 
      Бабич В. М.   Категорні методи у теорії бімодульних 
задач і теорії кілець : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06 "Алгебра і 
теорія чисел" / Бабич В'ячеслав Михайлович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 21 с. – Бібліогр.: 
с. 18. 

 
108. 512.5 

Б81 
      Бондаренко Є. В.   Самоподібні групи автоморфізмів 
однорідних кореневих дерев : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06 
"Алгебра і теорія чисел" / Бондаренко Євген 
Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. –
К., 2006. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16. 

 
109. 512.55 

Б81 
      Бондаренко Н. В.   Алгебри Лі, асоційовані з 
силовськими p-підгрупами скінченних симетричних груп : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : спец. 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Бондаренко
Наталія В’ячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – К., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17. 

 
110. 512.53 

В27 
      Величко В. Є.   Квазидеали напівгруп : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 
01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / Величко Владислав 
Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
2006. – 14 с. – Бібліогр.: с. 13. 

 
 111. 512.64 

Д75 
      Дрозд-Корольова О. Ю.   Матричні задачі над 
алгебраїчно незамкненими полями : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06 
"Алгебра та теорія чисел" / Дрозд-Корольова Олена 
Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
2007. – 14 с. – Бібліогр.: с. 11-12. 
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112. 512.55 
Є26 

      Євстаф'єв Р. Ю.   Приєднані групи, будова та лієва 
структура артінових кілець : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06 
"Алгебра і теорія чисел" / Євстаф'єв Руслан Юрійович ; 
НАН України, Ін-т математики. – К., 2007. – 20 с. –
Бібліогр.: с. 17-18. 

 
113. 512.53 

Ж94 
      Жучок А. В.   Декомпозиції вільних добутків 
напівгруп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" 
/ Жучок Анатолій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. 
Тараса Шевченка. – К., 2005. – 16 с. – Бібліогр.: с. 14-15. 

 
114. 512.53 

Ж94 
      Жучок Ю. В.   Квазіупорядкування та структурні 
властивості напівгруп : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.- мат. наук : спец. 01.01.06 "Алгебра і 
теорія чисел" / Жучок Юрій Володимирович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 16 с. – Бібліогр.: 
с. 14. 

 
115. 512.55 

З-12 
      Забавський Б. В.   Діагональна редукція матриць над 
кільцями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" 
/ Забавський Богдан Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. 
Тараса Шевченка. – К., 2005. – 25 с. – Бібліогр.: с. 19-21. 

 
116. 512.546 

З-46 
      Здомський Л. С.   Локальні та комбінаторні 
властивості топологічних груп : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06
"Алгебра і теорія чисел" /. Здомський Любомир 
Сергійович ; Нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2006. –
17 с. – Бібліогр.: с. 15. 
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117. 512.58 
К84 

      Кругляк С. А.   Функтори Кокстера для зображень 
колчанів, алгебр і категорій у гільбертових просторах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук 
: спец. 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Кругляк
Станіслав Аркадійович ; НАН України, Ін-т математики. –
К., 2006. – 27 с. – Бібліогр.: с. 21-24. 

 
118. 512.5 

К90 
      Кулаковська І. В.   Скінченні орієнтовні графи та їх 
застосування в структурній теорії кілець : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06 
"Алгебра і теорія чисел" / Кулаковська Інесса Василівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 17 с. –
Бібліогр.: с. 14-15. 

 
119. 512.54 

К95 
      Кучменко С. М.   Групи з великими системами 
підгруп, близьких до нормальних : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06 
"Алгебра і теорія чисел" / Кучменко Світлана Миколаївна 
; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 19 с. –
Бібліогр.: с. 16. 

 
120. 512.54 

Л54 
      Лещенко Ю. Ю.   Силовська будова індуктивних 
границь симетричних груп : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06 
"Алгебра і теорія чисел" / Лещенко Юрій Юрійович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 16 с. –
Бібліогр.: с. 13-14. 

 
121. 512.53 

Л64 
      Литвиненко І. М.   Індуктивні границі напівгруп 
перетворень над скінченними множинами з лінійними 
зануреннями та діагональними зануреннями кратності р 
(р- просте число) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06 "Алгебра і теорія 
чисел" / Литвиненко Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. 
Тараса Шевченка. – К., 2005. – 18 с. – Бібліогр.: с. 16. 
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122. 512 
О-34 

      Овсієнко С. А.   Категорні методи в теорії зображень : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук 
: спец. 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Овсієнко Сергій 
Адамович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
2006. – 31 с. – Бібліогр.: с. 26-29. 

 
123. 512.53 

П12 
      Павлик К. П.   Топологічні напівгрупи матричних 
одиниць і л-розширення Брандта топологічних напівгруп : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : спец. 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" 
/ Павлик Катерина Пилипівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. – Львів, 2007. – 17 с. – Бібліогр.: с. 14. 

 
124. 512.64 

П30 
      Петричкович В. М.   Узагальнена еквівалентність 
матриць і їх наборів та факторизація матриць над 
кільцями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" 
/ Петричкович Василь Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. 
Тараса Шевченка. – К., 2006. – 35 с. – Бібліогр.: с. 29-32. 

 
125. 512.53 

П31 
      Пєхтєрєв В. О.   Зрізи напівгруп перетворень : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : спец. 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Пєхтєрєв
Василь Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – К., 2005. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13. 

 
126. 512.546 

П33 
      Пирч Н. М.   Еквівалентність за Марковим просторів і 
відображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06 "Алгебра і теорія 
чисел" / Пирч Назар Михайлович ; Львів. нац. ун-т ім. 
Івана Франка. – Львів, 2007. – 16 с. – Бібліогр.: с. 12-13. 

 
127. 511 

С12 
      Савастру О. В.   Розподіл значень арифметичних 
функцій на спеціальних послідовностях : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 
01.01.06" Алгебра і теорія чисел" / Савастру Ольга 
Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. –
К., 2005. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-15. 
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128. 511 

С38 
      Сінявський О. В.   Узагальнені функції дільників : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : спец. 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Сінявський
Олег Васильович ; Одес.нац. ун-т ім. І. І. Мечнікова. –
Одеса, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17. 

 
129. 512.5 

С88 
      Стьопочкіна М. В.   (Min, max)-еквівалентність 
скінченних частково впорядкованих множин та додатна 
визначеність квадратичної форми Тітса : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06 
"Алгебра і теорія чисел" / Стьопочкіна Марина Валеріївна
; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 19 с. –
Бібліогр.: с. 15-16. 

 
130. 512.5 

Ц98 
      Цюпій С. І.   Напівмаксимальні кільця та їх сагайдаки
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : спец. 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" 
/ Цюпій Світлана Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – К., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17. 

 
131. 512.53 

Ц99 
      Цяпута Г. Ю.   Напівгрупи перетворень із 
деформованим множенням : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06 
"Алгебра і теорія чисел" / Цяпута Галина Юріївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 20 с. –
Бібліогр.: с. 16-17. 

 
132. 512.55 

Ч-49 
      Черноусова Ж. Т.   Черепичні порядки та їх ідеали : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : спец. 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" 
/ Черноусова Жанна Трохимівна ; Київ. нац. ун-т ім. 
Тараса Шевченка. – К., 2005. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-19. 
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Аналітична хімія 

 
133. 543.6 

Б68 
      Блажеєвський М. Є.   Застосування пероксидних 
похідних кислот у хімічному аналізі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : спец. 02.00.02 
"Аналітична хімія" / Блажеєвський Микола Євстахійович ; 
Укр. держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. –
37 с. – Бібліогр.: с. 30-34. 

 
134. 543.3 

В20 
      Васюков О. Є.   Хімічний аналіз в оцінюванні 
екологічного стану поверхневих водних об'єктів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : спец. 
02.00.02 "Аналітична хімія" / Васюков Олександр 
Євгенович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 
2006. – 32 с. – Бібліогр.: с. 24-29. 

 
135. 543.55 

В23 
      Вашкевич О. В.   Аналітичне використання реакцій 
тіосполук з галогенідними комплексами золота (ІІІ) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
спец. 02.00.02 "Аналітична хімія" / Вашкевич Олександр 
Васильович ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. –
Дніпропетровськ, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-16. 

 
136. 543.422 

В55 
      Вишнікіна О. В.   Непряме визначення фосфору у 
вигляді гетерополікомплексів з використанням 
екстракційного та сорбційного розділення : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.02 
"Аналітична хімія" / Вишнікіна Олена Вікторівна ; Укр. 
держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 20 с. –
Бібліогр.: с. 15-17. 
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137. 543.21 
В67 

      Волков А. А.   Выделение, гравиметрическое и 
титриметрическое определение платиновых металлов с 
помощью тетрагидридобората натрия : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. хим. наук : спец. 02.00.02 
"Аналитическая химия"; 02.00.01 "Неорганическая химия" 
/ Волков Александр Алексеевич ; Ин-т геохимии и 
аналитич. химии им. В. И. Вернадского. – М., 1987. – 20 
с. – Библиогр.: с. 19-20. 

 
138. 543.422 

І-98 
      Іщенко М. В.   Комбіновані спектроскопічні методи 
визначення Pb(II), Cd(II), Cu(II), Co(II), Ni(II) 
іммобілізованими на силікагелі сульфарсазеном та 
бромбензтіазо : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : спец. 02.00.02 "Аналітична хімія" 
/ Іщенко Микола Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. 
Тараса Шевченка. – К., 2006. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15-16. 

 
139. 543.06 

Н62 
      Нікітіна Н. О.   Тест-методи хімічного аналізу з 
візуальною індикацією: метрологічне забезпечення, нові 
тест-системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : спец. 02.00.02 "Аналітична хімія" 
/ Нікітіна Наталія Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. 
Н. Каразіна. – Х., 2006. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-16. 

 
140. 543.55 

О-71 
      Оршуляк О. О.   Вольтамперометрія іонів Zr(IV) та 
Hf(IV) в присутності азобарвників : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.02 
"Аналітична хімія" / Оршуляк Оксана Олегівна    ; 
Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 
с. 15-17. 
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141. 543.426 
С45 

      Скрипинець Ю. В.   Люмінесцентне визначення 
деяких біологічно активних речовин за допомогою 
комплексів лантанідів з похідними оксохінолін-3-
карбонової кислоти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.02 "Аналітична хімія" 
/ Скрипинець Юлія Володимирівна ; Фіз.-хім. ін-т ім. 
О.В.Богатського. – Одеса, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 14-
17. 

 
142. 543.422 

Ц98 
      Цюкало Л. Є.   Іммобілізовані на поверхні кремнезему 
фталексони - твердофазні реагенти для сорбційно-
спектрофотометричного і візуального тест-визначення 
Pb(II), Zn(II), F і C2O4 : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.02 "Аналітична хімія" 
/ Цюкало Людмила Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – К., 2006. – 18 c. – Бібліогр.: с. 13-14. 

 
143. 543.42 

Щ57 
      Щепіна Н. Д.   Паладійкомплексні хімічні 
модифікатори у визначенні металів електротермічним 
атомно-абсорбційним методом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.02 "Аналітична 
хімія" / Щепіна Наталя Дмитрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. 
Н. Каразіна. – Х., 2006. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16. 

 
Антени та пристрої мікрохвильної техніки 

 
144. 621.396 

Л84 
      Лук'янчиков А. В.   Малогабаритні антени з 
керованою поляризацією випромінювання для рухомих 
об'єктів радіозв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.07 "Антени та 
пристрої мікрохвильної техніки" / Лук'янчиков Андрій 
Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. – Х., 
2006. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-17. 
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145. 621.396 
Т70 

      Троїцький О. В.   Сферична дзеркальна антена зі 
спіральними опромінювачами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.07 "Антени та 
пристрої мікрохвильової техніки" / Троїцький Олександр 
Вікторович ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т". – К., 
2007. – 24 с. – Бібліогр.: с. 18-21. 

 
146. 621.396 

Ц14 
      Цалієв Т. А.   Апертурні антени з дискретною 
робочою поверхнею (основи теорії та дифракційний 
аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.12.07 "Антени та пристрої мікрохвильової 
техніки" / Цалієв Тамерлан Амранович ; Одес. нац. акад. 
звязку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2007. – 34 с. – Бібліогр.: 
с. 29-31. 

 
Архітектура будівель та споруд 

 
147. 85.11 

З-36 
      Заславець Т. М.   Типологічні засади архітектурно-
планувальної структури соціального та комерційного 
житла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
архіт. : спец. 18.00.02 "Архітектура будівель та споруд" 
/ Заславець Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архіт. – К., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15. 

 
148. 85.11 

Х20 
      Харитонова А. А.   Архітектурно-планувальне 
формування центрів образотворчого мистецтва : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : спец. 18.00.02 
"Архітектура будівель та споруд" / Харитонова Аліна 
Анатолівїна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2005. – 19 
с. – Бібліогр.: с. 15-16. 
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Астрометрія і небесна механіка 

 
149. 521 

М14 
      Майгурова Н. В.   Уточнення зв'язку радіо та 
оптичної систем координат за ПЗЗ-спостереженнями 
вибраних позагалактичних радіоджерел в оптичному 
діапазоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : спец. 01.03.01 "Астрометрія і небесна 
механіка" / Майгурова Надія Василівна ; НАН України, 
Голов. астроном. обсерваторія. – К., 2006. – 22 с. –
Бібліогр.: с. 18-19. 

 
Астрофізика, радіоастрономія 

 
150. 524 

Б19 
      Бакланов О. В.   Нестабільність акреційних структур 
у катаклізмічних подвійних зірках : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.03.02 
"Астрофізика, радіоастрономія" / Бакланов Олексій 
Володимирович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. –
Одеса, 2005. – 16 с. – Бібліогр.: с. 12-13. 

 
 151. 524 

Б23 
      Баннікова О. Ю.   Еволюційні моделі та тонка 
структура вихорів та струменів космічних радіоджерел : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : спец. 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" 
/ Баннікова Олена Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. 
Каразіна. – Х., 2006. – 17 с. – Бібліогр.: с. 13-15. 

 
152. 520 

Б93 
      Бутенко Г. З.   Дослідження 2-метрового телескопа 
для підвищення якості астрофізичних спостережень : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : спец. 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" 
/ Бутенко Галина Зіновіївна ; НАН України, Голов. 
астрономічна обсерваторія. – К., 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 
с. 17-18. 
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153. 524.37 
Г12 

      Гаврилова Н. В.   Визначення хімічного складу 
планетарних туманностей з врахуванням неоднорідностей 
густини газу в їх оболонках : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.03.02 
"Астрофізика, радіоастрономія" / Гаврилова Наталія 
Вікторівна ; Одес. нац. ун-т ім І. І. Мечникова. – Одеса, 
2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17. 

 
154. 524 

Е51 
      Елиїв А. А.   Вплив магнітних полів на поширення та 
енергетичний спектр космічних променів надвисоких 
енергій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.- мат. наук : спец. 01.03.02 "Астрофізика, 
радіоастрономія" / Елиїв Андрій Андрійович ; НАН 
Укаїни, Ін-т астроном. наук. – К., 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 
с. 15-17. 

 
 155. 524 

М48 
      Мельник О. В.   Фізичні властивості малонаселених 
груп галактик місцевого надскупчення : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.03.02 
"Астрофізика, радіоастрономія" / Мельник Ольга 
Вячеславівна ; НАН України, Голов. астроном. 
обсерваторія. – К., 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17. 

 
156. 524 

Н62 
      Никитюк Т. B.   Моделювання та аналіз впливу 
обміну речовиною на хімічну еволюцію галактик та їх 
оточення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : спец. 01.03.02 "Астрофізика, 
радіоастрономія" / Никитюк Тетяна Bікторівна ; НАН 
України, Голов. астроном. обсерваторія. – К., 2006. – 20 
с. – Бібліогр.: с. 16-17. 

 
157. 524 

Н76 
      Новосядлий Б. С.   Великомасштабна структура та 
параметри космологічної моделі спостережуваного 
Всесвіту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : спец. 01.03.02 "Астрофізика, 
радіоастрономія" / Новосядлий Богдан Степанович ; НАН 
України, Голов. астроном. обсерваторія. – К., 2007. – 36 
с. – Бібліогр.: с. 27-33. 
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158. 524 

П30 
      Петров П. П.   Активність молодих зірок сонячної 
маси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : спец. 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" 
/ Петров Петро Петрович ; НАН України, Голов. 
астроном. обсерваторія. – К., 2005. – 36 с. – Бібліогр.: 
с. 27-32. 

 
159. 524 

П34 
      Писаренко А. І.   Внутрішня будова і еволюція 
субзірок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : спец. 01.03.02 "Астрофізика, 
радіоастрономія" / Писаренко Анжела Іванівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2006. – 17 с. – Бібліогр.: 
с. 13-15. 

 
160. 524 

Т80 
      Тугай А. В.   Великомасштабні рухи спіральних 
галактик каталогу RFGC : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.03.02 "Астрофізика, 
радіоастрономія" / Тугай Анатолій Володимирович ; НАН 
України, Голов. астроном. обсерваторія. – К., 2005. – 24 
с. – Бібліогр.: с. 16-17.  

 
161. 524 

Ш66 
      Шкварун Р. В.   Дослідження радіального розподілу 
важких елементів в дисках спіральних галактик : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 
01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Шкварун
Русланов Вікторович ; НАН України, Голов. астроном. 
обсерваторія. – К., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16. 

 
Біоорганічна хімія 

 
162. 547.7 

Б44 
      Белюга О. Г.   Синтези біоактивних похідних 
азотистих гетероциклів на основі амідофенацилюючих 
реагентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : спец. 02.00.10 "Біоорганічна хімія" / Белюга
Олександр Григорович ; НАН України, Ін-т біоорган. хімії 
та нафтохімії. – К., 2006. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16. 



 49 

 
163. 547.9 

П16 
      Панов Д. О.   Тритерпенові глікозиди калопанакса 
семилопатного KALOPANAX SEPTEMLOBUM (THUNB.) 
KOIDZ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : спец. 02.00.10 "Біоорганічна хімія" / Панов
Денис Олександрович ; НАН України, Фіз.- хім. ін-т ім. О. 
В. Богатського. – Одеса, 2007. – 23 с. – Бібліогр.: с. 18-20. 

 
 

Біотехнологія 
 
164. 628.3 

С76 
      Стабніков В. П.   Розробка способу анаеробного 
очищення стічних вод з використанням 
залізовідновлювальних бактерій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 03.00.20 
"Біотехнологія" / Стабніков Віктор Петрович ; Нац. ун-т 
хорчових технологій. – К., 2006. – 21 с. – Бібліогр.: с. 15-
18. 

 
Будівельна механіка 

 
165. 624.07 

В68 
      Волчок Д. Л.   Деформування гнучких гумовокордних 
оболонок обертання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.17 "Будівельна
механіка" / Волчок Денис Леонідович ; Придніпр. держ. 
акад. буд-ва та архіт. – Дніпропетровськ, 2005. – 18 с. –
Бібліогр.: с. 14-15. 

 
166. 624.04 

Г65 
      Гончаренко М. В.   Динамічна стійкість пружних 
систем при стохастичному параметричному навантаженні 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.17 "Будівельна механіка" / Гончаренко Марина 
Вікторівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2006. – 19 
с. – Бібліогр.: с. 15-16. 
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167. 624.04 
З-48 

      Зеленцов Д. Г.   Моделі і методи розв'язання задач 
будівельної механіки конструкцій зі змінними 
геометричними характеристиками : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.23.17 
"Будівельна механіка" / Зеленцов Дмитро Гегемонович ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2007. – 32 с. – Бібліогр.: 
с. 26-28. 

 
168. 624.042 

М64 
      Мірошкіна І. В.   Аналітично-чисельна методика 
визначення напружено-деформованого стану товстих 
неоднорідних осесиметричних сферичних оболонок : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.17 "Будівельна механіка" / Мірошкіна Ірина
Володимирівна ; Укр. н.-д. та проект. ін-т сталевих 
конструкцій ім. В. М. Шимановського. – К., 2005. – 20 с. –
Бібліогр.: с. 16-17. 

 
169. 624.07 

С41 
      Січкаренко С. В.   Розвиток та застосування методу 
наближених суперелементів для розрахунку об'єктів 
складної форми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.23.17 "Будівельна механіка" 
/ Січкаренко Сергій Вадимович ; Укр. н.-д. та проект. ін-т 
сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського. – К., 
2006. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18-19. 

 
Будівельні конструкції, 

 будівлі та споруди 
 
170. 624.012 

А35 
      Азізов Т. Н.   Просторова робота залізобетонних 
перекриттів. Теорія та методи розрахунку : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.23.01 
"Будівельні конструкції, будівлі та споруди" / Азізов
Талят Нуредінович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. 
Кондратюка. – Полтава, 2006. – 35 с. – Бібліогр.: с. 29-31. 
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171. 624.012 
Б12 

      Бабяк І. П.   Втомна міцність арматурного прокату 
класу А500С та його зварних з'єднань : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 
"Будівельні конструкції, будівлі та споруди" / Бабяк Ігор 
Петрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2006. – 19 
с. – Бібліогр.: с. 16. 

 
172. 624.012 

Б22 
      Бамбура А. М.   Експериментальні основи прикладної 
деформаційної теорії залізобетону : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.23.01 
"Будівельні конструкції, будівлі та споруди" 
/ Бамбура Андрій Миколайович ; Харків. держ. техн. ун-т 
буд-ва та архіт. – Х., 2006. – 39 с. – Бібліогр.: с. 34-37. 

 
173. 624.012 

Б44 
      Бєляєва С. Ю.   Міцність і деформативність 
залізобетонних плит, армованих сталевим профільованим 
настилом і поперечними анкерами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 
"Будівельні конструкці, будівлі та споруди" / Бєляєва
Світлана Юріївна ; Держ. н.-д. ін-т буд. конструкцій. – К., 
2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17. 

 
174. 624.012 

Б59 
      Биба В. В.   Стиснені сталезалізобетонні елементи зі 
стрічковим армуванням : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Будівельні 
конструкції, будівлі та споруди" / Биба Володимир 
Васильович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. –
Полтава, 2006. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18. 

 
175. 624.07 

Б59 
      Бібік М. В.   Міцність і деформативність розтягнуто-
зігнутих сталевих елементів з урахуванням пластичної 
стадії роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Будівельні конструкції, 
будівлі та споруди" / Бібік Микола Володимирович ; 
Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 
2005. – 24 с. – Бібліогр.: с. 20. 
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176. 624.012 
Б69 

      Бліхарський З. Я.   Напружено-деформований стан 
залізобетонних конструкцій в агресивному середовищі 
при дії навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.23.01 "Будівельні 
конструкції. будівлі та споруди" / Бліхарський Зіновій 
Ярославович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2005. –
37 с. – Бібліогр.: с. 31-33. 

 
177. 624.07 

Б77 
      Бойко Т. К.   З'єднання елементів з деревинно-
шаруватого пластику в ізоляційних несучих конструкціях 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.01"Будівельні конструкції, будівлі та споруди" 
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      Савицький В. В.   Вплив короткочасних 
малоциклових навантажень на напружено-деформоманий 
стан і міцність нерозрізних збірно-монолітних 
залізобетонних бадок : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Будівельні 
конструкції, будівлі та споруди" / Савицький Валентин
Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2007. –
20 с. – Бібліогр.: с. 17-18. 

 
213. 624.012 

С30 
      Семко О. В.   Надійність сталезалізобетонних 
конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі 
та споруди" / Семко Олександр Володимирович ; Полтав. 
нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 2006. – 34 
с. – Бібліогр.: с. 29-32. 

 
214. 624.07 

С34 
      Сивоконь Ю. В.   Мембранні оболонки покриттів над 
трибунами стадіонів з великими вирізами на елептичному 
плані : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та 
споруди" / Сивоконь Юлія Володимирівна ; Донбас. нац. 
акад. буд-ва і архіт. – Макіївка, 2007. – 21 с. – Бібліогр.: 
с. 18-19. 

 
215. 624.012 

С44 
      Сколибог О. В.   Сталезалізобетонні балки із 
зовнішнім листовим армуванням : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 
"Будівельні конструкції, будівлі та споруди" / Сколибог
Олександр Валерійович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. 
Кондратюка. – Полтава, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17. 

 
216. 624.012 

Ш46 
      Шемет Р. М.   Сталезалізобетонні нерозрізні локально 
попередньо напружені балки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Будівельні 
конструкції, будівлі та споруди" / Шемет Руслан 
Миколайович ; Укр. держ. акад. залізн. транспорту. – Х., 
2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-16. 
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217. 624.012 
Ш62 

      Шинкарюк Ю. М.   Міцність, деформативність та 
тріщиностійкість слабоармованих плит при чистому згині 
в двох напрямках при дії постійних та малоциклових 
навантажень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Будівельні конструкції, 
будівлі та споруди" / Шинкарюк Юрій Миколайович ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 
с. 16. 

 
Будівельні матеріли та вироби 

 
218. 666.9 

Б24 
      Барабаш Т. І.   Поліпшення властивостей активованих
дрібнозернистих бетонів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Будівельні 
матеріали та вироби" / Барабаш Тетяна Іванівна ; Одес. 
держ. акад. буд-ва та архіт. – Одеса, 2006. – 16 с. –
Бібліогр.: с. 13-14. 

 
219. 666.9 

Б75 
      Боднар П. С.   Ресурсозберігаюча технологія 
переробки фосфогіпсів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Будівельні 
матеріали та вироби" / Боднар Павло Степанович ; 
Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2006. – 19 с. –
Бібліогр.: с. 16-17. 

 
220. 622.245 

Б90 
      Бугайов В. О.   Властивості та технологія 
корозійностійких тампонажних цементів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 
"Будівельні матеріали та вироби" / Бугайов Віктор 
Олексійович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. – Макіївка, 
2006. – 17 с. – Бібліогр.: с. 14-15. 
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221. 666.9 
В31 

      Вергун О. О.   Реологічні властивості бетонних 
сумішей та фізико-механічні характеристики важкого 
бетону з модифікованим плавом дикарбонових кислот : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.05 "Будівельні матеріали та вироби" 
/ Вергун Оксана Олександрівна ; Придніпр. держ. акад. 
буд-ва та архіт. – Дніпропетровськ, 2006. – 20 с. –
Бібліогр.: с. 15-17. 

 
222. 666.1 

Г38 
      Гермаш К. М.   Ніздрювате скло на основі сумішей, 
що містять продукти спалювання твердих побутових 
відходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.23.05 "Будівельні матеріали та 
вироби" / Гермаш Катерина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архіт. – К., 2006. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16-17. 

 
223. 691 

Д27 
      Дейнеко Д. Є.   Лужні базальтовмісні цементи та 
бетони на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 " Будівельні 
матеріали та вироби" / Дейнеко Дмитро Євгенович ; Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 
с. 17-18. 

 
224. 666.9 

З-17 
      Зайченко Л. Г.   Дрібнозернисті цементні бетони, 
активовані в обертовому електромагнітному полі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.05 "Будівельні матеріали та вироби" 
/ Зайченко Людмила Геннадіївна ; Укр. держ. акад. залізн. 
транспорту. – Х., 2007. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-18. 

 
225. 678.7 

І-26 
      Ігнатова І. В.   Теплостійкі полімерсилікатні 
композиційні матеріали на основі поліізоціанатів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.05 "Будівельні матеріали та вироби" / Ігнатова
Ірина Віленівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 
2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18. 
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226. 691 
К18 

      Камчатна С. М.   Довгочасна повзучість та бетони з
низькою деформативністю : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Будівельні 
матеріали і вироби" / Камчатна Світлана Миколаївна ; 
Укр. держ. акад. залізнич. транспорту. – Х., 2005. – 24 с. –
Бібліогр.: с. 20-22. 

 
227. 666.9 

К45 
      Кіценко Т. П.   Вогнетривкі алюмосилікатні і 
кремнеземисті бетони на основі модифікованих лужних 
в'яжучих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.23.05 "Будівельні матеріали та 
вироби" /  Кіценко Тетяна Петрівна ; Донбас. нац. акад. 
буд-ва і архіт. – Макіївка, 2007. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16. 

 
228. 691.3 

К56 
      Ковальський В. П.   Карбонатний бетон на 
золоцементному в'яжучому, модифікованому лужною 
алюмоферитною добавкою : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Будівельні 
матеріали та вироби" / Ковальський Віктор Павлович ; 
Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 20 с. –
Бібліогр.: с. 16-17. 

 
229. 666.9 

К70 
      Корчагін П. О.   Шлаколужні бетони для дорожніх 
основ і покриттів, що споруджуються в умовах 
радіоактивного забруднення середовища : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 
"Будівельні матеріали та вироби" / Корчагін Павло 
Олексійович  ; Київ. нац. ун-т буд.-ва і архіт. – К., 2005. –
19 с. – Бібліогр.: с. 16. 

 
230. 666.9 

К72 
      Костенко Ю. О.   Дрібнозернисті дорожні бетони для 
виробів, що отримуються методом гіперпресування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.05 "Будівельні матеріали і вироби" / Костенко
Юрій Олександрович ; Укр. держ. акад. залізн. 
транспорту. – Х., 2005. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17-19. 

 



 64 

231. 620.197 
Л27 

      Латорець К. В.   Корозійностійкі бактерицидні 
мастики на основі епоксиполімерів для захисту бетонних 
споруд, конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Будівельні 
матеріали та вироби" / Латорець Катерина Володимирівна   
; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Х., 2005. – 20 
с. – Бібліогр.: с. 17-18. 

 
232. 699.8 

Л44 
      Лемешев М. С.   Радіозахистні покриття із бетелу-M : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.05 "Будівельні матеріали та вироби" 
/ Лемешев Михайло Степанович ; Вінниц. нац. техн. ун-
т. – Вінниця, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18. 

 
233. 666.9 

Л86 
      Луцкін Є. С.   Вплив модифікації структури на 
теплофізичні властивості силікатних матеріалів 
неавтоклавного твердіння : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Будівельні 
матеріали і вироби" / Луцкін Євген Сергійович ; Одес. 
держ. акад. буд-ва та архіт. – Одеса, 2006. – 20 с. –
Бібліогр.: с. 17-18. 

 
234. 666.9 

Л87 
      Лушнікова Н. В.   Литі високоміцні бетони з 
добавкою поліфункціонального модифікатору на основі 
суперпластифікатору та метакаоліну : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 
"Будівельні матеріали та вироби" / Лушнікова Наталія 
Валеріївна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. – Одеса, 
2006. – 17 с. – Бібліогр.: с. 14-15. 

 
235. 666.9 

М15 
      Макаренко О. В.   Імітаційне моделювання корозії 
бетону в агресивних середовищах об'єктів 
рудопідготовчого виробництва : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Будівельні 
матеріали та вироби" / Макаренко Ольга Валеріївна ; 
Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Х., 2005. – 20 
с. – Бібліогр.: с. 17-18. 

 



 65 

236. 666.9 
М29 

      Мартинова О. Б.   Неавтоклавний пінобетон на 
активованій розчинній складовій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 
"Будівельні матеріали та вироби" / Мартинова Олена 
Борисівна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. – Одеса, 
2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17. 

 
237. 691 

М48 
      Мельниченко Н. П.   Властивості і технологія бетону 
на модифікованому залізом цементі в умовах зимового 
бетонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Будівельні матеріали та 
вироби" / Мельниченко Наталія Петрівна ; Донбас. акад. 
буд-ва і архіт. – Макіївка, 2005. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15-
16. 

 
238. 666.9 

М76 
      Момот В. О.   Високорухливі бетонні суміші для 
ремонту підводних транспортних споруд : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 
"Будівельні матеріали та вироби" / Момот Віталій 
Олександрович ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. 
буд-ва. – Сімферополь, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17. 

 
239. 691 

Н62 
      Никитинський А. В.   Наповнені суперпластифіковані 
цементно-водні суспензії для герметизації і підсилення 
обводнених тунелів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Будівельні 
матеріали і вироби" / Никитинський Андрій 
Володимирович ; Укр. держ. акад. залізн. транспорту. –
Х., 2006. – 22 с. – Бібліогр.: с. 19-20. 

 
240. 666.9 

Н62 
      Нікіфорова Н. А.   Бетони, модифіковані 
компонентами, що містять вапно з відходів гірничої 
промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Будівельні матеріали та 
вироби" / Нікіфорова Наталія Анатоліївна ; Нац. акад. 
природоохорон. та курорт. буд-ва. – Сімферополь, 2007. –
21 с. – Бібліогр.: с. 16-18. 
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241. 666.9 
П18 

      Пархоменко Р. В.   Температурна стійкість сірчаних 
бетонів і способи її підвищення : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 
"Будівельні матеріали та вироби" / Пархоменко Руслан 
Володимирович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. –
Одеса, 2005. – 23 с. – Бібліогр.: с. 18-20. 

 
242. 622.245 

П27 
      Перейма А. А.   Ингибированные тампонажные 
составы для условий сероводородной агрессии : автореф. 
дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
05.23.05 "Строительные материалы и изделия" 
/ Перейма Алла Алексеевна ; Днепропетр. инж.-строит. 
ин-т. – Днепропетровск, 1986. – 25 с. – Библиогр.: с. 23-25. 

 
243. 678.6 

П33 
      Пиріков О. В.   Композиційні матеріали на основі 
модифікованих епоксидних олігомерів з підвищеними 
експлуатаційними властивостями : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 
"Будівельні матеріали та вироби" / Пиріков Олексій 
Валерійович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. – Макіївка, 
2006. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-19. 

 
244. 691 

П40 
      Плугін А. А.   Довговічність бетону і залізобетону в 
обводнених спорудах: колоїдно-хімічні основи : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.23.05 "Будівельні матеріали та вироби" / Плугін Андрій 
Аркадійович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. –
Х., 2005. – 37 с. – Бібліогр.: с. 31-35. 

 
245. 666.9 

Р47 
      Решетнік Л. М.   Модифікування мікроструктури 
цементного каменю в бетоні комплексними хімічними 
добавками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.23.05 "Будівельні матеріали та 
вироби" / Решетнік Лариса Миколаївна ; Харків. держ. 
техн. ун-т буд-ва та архіт. – Х., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 
с. 17. 
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246. 666.9 
Р69 

      Романов О. А.   Бетони підвищеної 
водонепроникності і морозостійкості для 
гідромеліоративних споруд : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Будівельні 
матеріали та вироби" / Романов Олександр Алімович ; 
Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. – Одеса, 2007. – 21 с. –
Бібліогр.: с. 17-18. 

 
247. 666.9 

Р83 
      Руденко Н. М.   Фізико-хімічні основи технології 
бетонів з високими експлуатаційними властивостями : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.23.05 "Будівельні матеріали та вироби" / Руденко
Наталія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 
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Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. – Одеса, 2006. – 21 с. –
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влаштування підлог промислових будівель : автореф. дис. 
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Будівництво та експлуатація 
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учен. степени д-ра техн. наук : спец. 05.15.13 
"Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и 
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25.00.19 "Строительство и эксплуатация 
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канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Строительство и 
эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ" 
/ Балыгин Игорь Сергеевич ; ВНИИГАЗ. – М., 1993. – 19 
с. – Библиогр.: с. 19. 
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05.15.13 "Строительство и эксплуатация 
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с. 19-20. 
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      Благарь С. В.   Приминение обратных задач для 
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транспорта : автореф. дис. на соискание учен. степени 
канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Строительство и 
эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ" / 
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газосодержащей нефти из резервуаров в условиях 
перекачивающих станций нефтепроводов : автореф. дис. 
на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
05.15.13 "Строительство и эксплуатация 
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: спец. 05.15.13 "Сооружение и эксплуатация 
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с. – Библиогр.: с. 20-21. 
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грунтах : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
техн. наук : спец. 05.15.13 "Строительство и эксплуатация 
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состояние резервуаров, построенных на слабонесущих
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Библиогр.: с. 16-20. 

 
277. 621.691 

Г45 
      Гехман А. С.   Научные основы сейсмостойкости 
магистральных и промысловых трубопроводов : автореф. 
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неравномерных осадках основания: автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.13 
"Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и 
хранилищ" / Хоперский Геннадий Григорьевич ; Тюмен. 
гос. нефтегазовый ун-т. – Тюмень, 1998. – 27 с. –
Библиогр.: с. 25-26. 

 
319. 622.691 

Ч-37 
      Чекардовский М. Н.   Разработка методов контроля и 
диагностирования технического состояния 
газоперекачивающих агрегатов магистральных 
газопроводов с целью совершенствования их 
обслуживания и ремонта : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.13 
"Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и 
хранилищ" / Чекардовский Михаил Николаевич ; Москов. 
ин-т нефти и газа им. И. М. Губкина. – М., 1986. – 22 с. –
Библиогр.: с. 21-22. 
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320. 622.692 
Ч-49 

      Чернышев Э. А.   Разработка метода 
диагностирования технического состояния центробежных 
насосных агрегатов магистральных нефтепроводов с 
целью повышения эффективности эксплуатации : автореф. 
дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
05.15.13 "Строительство и эксплуатация 
нефтегазопроводов, баз и хранилищ" /. Чернышев Эдуард
Антонович ; Москов. ин-т нефти и газа им. И. М. 
Губкина. – М., 1987. – 21 с. – Библиогр.: с. 20-21.  

 
321. 622.692 

Ч-49 
      Черняев К. В.   Прогнозирование остаточного ресурса 
линейной части магистральных нефтепроводов на основе 
внутритрубной дефектоскопии : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.13 
"Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и 
хранилищ" / Черняев ; Константин Валерьевич ; Уфим. 
гос. нефтяной техн. ун-т. – Уфа, 1995. – 24 с. – Библиогр.: 
с. 23-24. 

 
322. 622.691 

Ш34 
      Швелев В. М.   Оперативная вибродиагностика 
технологических трубопроводов и газоперекачивающего 
оборудования компрессорных станций : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.13 
"Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и 
хранилищ" / Швелев Виктор Михайлович ; ВНИИГАЗ. –
М., 1991. – 22 с. – Библиогр.: с. 21. 

 
323. 622.691 

Ш65 
      Шихлинский Р. Н.   Повышение устойчивости 
северных газопроводов в условиях пучинистых грунтов : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.15.13 "Строительство и эксплуатация 
нефтегазопроводов, баз и хранилищ" / 
Шихлинский Рустам Наги оглы ; ВНИИГАЗ. – М., 1990. –
16 с. – Библиогр.: с. 16. 
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 324. 622.691 
Ш96 

      Шурайц А. Л.   Гидравлические и тепловые режимы 
трубопроводов систем снабжения потребителей 
сжиженными газами : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Строительство и 
эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ" 
/. Шурайц Александр Лазаревич ; ВНИИГАЗ. – М., 1990. –
22 с. – Библиогр.: с. 20-21. 

 
325. 622.692 

Ш97 
      Шустов С. В.   Напряженно-деформированное 
состояние стеклопластиковой оболочки при 
бестраншейной реконструкции трубопровода большого 
диаметра : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
техн. наук : спец. 25.00.19 "Строительство и эксплуатация 
нефтегазопроводов, баз и хранилищ" / Шустов Сергей 
Викторович ; Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т. – Тюмень, 
2005. – 23 с. – Библиогр.: с. 22-23. 

 
326. 622.692 

Э90 
      Эткин А. Е.   Повышение надежности магистрального 
нефтепровода на основе его рациональной загрузки и 
оптимизации запасов нефти в резервуарных парках : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.15.13 "Строительство и эксплуатация 
нефтегазопроводов, баз и хранилищ" / Эткин Аркадий 
Ефимович ; Уфим. нефтяной ин-т. – Уфа, 1985. – 18 с. –
Библиогр.: с. 16-18. 

 
Буріння свердловин 

 
327. 622.24 

А13 
      Аббасов О. К.   Разработка и внедрение 
прогрессивной техники и технологии бурения наклонных 
скважин с отклонителем : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
скважин" / Абасов Октай Курбан оглы ; Азерб. ин-т нефти 
и химии им. М. Азизбекова. – Баку, 1990. – 18 с. –
Библиогр.: с. 18. 
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328. 622.244 
А13 

      Аббасов Э. М.   Регулирование начального градиента 
давления в карбонатных и глинизированных коллекторах 
с целью повышения эффективности освоения скважин : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Аббасов Эльдар Мехти оглы ; Азерб. ин-т нефти и 
химии. – Баку, 1987. – 16 с. – Библиогр.: с. 16. 

 
329. 622.243 

А13 
      Абдул М. В.   Повышение эффективности технологии 
и техники искривления наклонных скважин в кустовом 
бурении : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение скважин" / Абдул
Муним Эльтайб Абдул Вахаб ; Азерб. гос. нефтяная 
акад. – Баку : Азербайджанская гос. нефт. академия, 
1993. – 18 с. – Библиогр.: с. 18. 

 
330. 622.245 

А13 
      Абдуладзе Р. А.   Совершенствование технологии 
цементирования скважин путем виброобработки 
тампонажного раствора в зоне продуктивных пластов : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.15.10 "Бурение скважин" / Абдуладзе Рауф 
Алибайрам оглы ; Азерб. индустр. ун-т им. М. 
Азизбекова. – Баку, 1991. – 18 с. – Библиогр.: с. 18. 

 
331. 622.248 

А13 
      Абдулзаде Ф. А.   Разработка способов ликвидации 
прихватов колонны бурильных труб путем 
совершенствования технологических приемов и создания 
новых технологических средств : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение нефтяных и газовых скважин / Абдулзаде Фуад 
Алибайрам оглы ; Азерб. ин-т нефти и химии им. М. 
Азизбекова. – Баку, 1989. – 21 с. –Библиогр.: с. 20-21. 
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332. 622.245 
А16 

      Абрамов С. А.   Разработка тампонажного материала 
для крепления скважин, эксплуатирующихся в условиях 
циклического теплового воздействия : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение нефтяных и газовых скважин" / Абрамов Сергей 
Аркадьевич   ; Всесоюз. науч.-исслед. и проектный ин-т 
по креплению скважин и буровым растворам. –
Краснодар, 1988. – 26 с. – Библиогр.: с. 23-25. 

 
333. 622.24 

А23 
      Агаев С. Г.   Системный подход к повышению 
эффективности проводки ствола скважин : автореф. дис. 
на соискание учен. степени д-ра техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение нефтяных и газовых скважин" / Агаев Солтанага 
Гаджиага оглы ; Азерб. ин-т нефти и химии им. М. 
Азизбекова. – Баку, 1989. – 52 с. – Библиогр.: с. 46-52. 

 
334. 622.244 

А24 
      Аглиуллин А. Х.   Разработка струйной кольматации 
низкопроницаемых карбонатных пород : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение скважин" / Аглиуллин Ахтям Халимович ; 
Уфим. нефтяной ин-т. – Уфа, 1990. – 24 с. – Библиогр.: 
с. 22-24. 

 
335. 622.24 

А47 
      Алексеев Л. А.   Энергетические принципы 
разработки конструкции и режима отработки 
породоразрушающего инструмента режуще-
скалывающего действия для бурения скважин : автореф. 
дис. на соискание учен. степени д-ра техн. наук : спец. 
05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Алексеев Леонид Александрович ; Уфим. нефтяной ин-
т. – Уфа, 1986. – 45 с. – Библиогр.: с. 39-45. 
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336. 622.248 
А50 

      Алиев И. И.   Предупреждение аварий и осложнений 
при бурении скважин путем рационального подбора схем 
и элементов компоновок низа бурильной колонны с целью 
формирования качественного ствола : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение нефтяных и газовых скважин" / Алиев Ислам 
Исмаилович ; Азерб. ин-т нефти и химии им. М. 
Азизбекова. – Баку, 1988. – 22 с. – Библиогр.: с. 22. 

 
337. 622.245 

А50 
      Алиев Р. М.   Фильтрационные нарушения процесса 
структурообразования тампонажных суспензий и 
разработка способов повышения их суффозионной 
устойчивости : автореф. дис. на соискание учен. степени 
канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и 
газовых скважин" / Алиев Расул Магомедович ; Москов. 
ин-т нефтехим. и газовой пром-сти им. И. М. Губкина. –
М., 1984. – 24 с. – Библиогр.: с. 22-24. 

 
338. 622.245 

А72 
      Антипов В. С.   Совершенствование технологии 
крепления скважин в сложных геокриологических и 
гидродинамических условиях нефтяных и 
газоконденсатных месторождений Западной Сибири : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.15.10 "Бурение нефтяних и газовых скважин" 
/ Антипов Василий Сергеевич ; Тюмен. индустр. ин-т. –
Тюмень, 1987. – 23 с. – Бібліогр.: с. 21-23. 

 
339. 622.243 

А91 
      Аскеров М. Ю.   Повышение качественных и технико-
экономических показателей проводки наклонных скважин 
путем разработки и внедрения методики расчета 
допустимой интенсивности искривления : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение нефтяных и газовых скважин" / Аскеров Максуд 
Юсиф оглы ; Азерб. ин-т нефти и химии им. М. 
Азизбекова. – Баку, 1988. – 24 с. – Библиогр.: с. 22-24. 
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340. 622.243
А95 

      Ахвердиев А. Р.   Совершенствование технологии и 
техники проводки наклонных скважин с целью 
повышения эффективности кустового бурения : автореф. 
дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
05.15.10 "Бурение скважин" / Ахвердиев Алекпер Рустам 
оглы ; Азерб. гос. нефтяная акад. – Баку, 1994. – 24 с. –
Бібліогр.: с. 20-21. 

 
341. 622.245 

А95 
      Ахундов Ф. А.   Создание методов оперативного 
контроля и регулирования процесса транспорта 
выбуренной породы с целью повышения эффективности 
очистки ствола бурящейся скважины : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение нефтяных и газовых скважин" / Ахундов Фатали 
Аббас оглы ; Азерб. ин-т нефти и химии им. М. 
Азизбекова. – Баку, 1988. – 21 с. – Библиогр.: с. 19-21. 

 
342. 622.243 

Б12 
      Бабаев А. К.   Разработка технологии бурения с 
отбором керна в сверхглубоких скважинах : автореф. дис. 
на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
05.15.10 "Бурение скважин" / Бабаев Аюб Кулам оглы    ; 
Азерб. индустр. ун-т им. М. Азизбекова. – Баку, 1991. – 26 
с. – Библиогр.: с. 25-26. 

 
343. 622.245          

Б20 
      Балуев А. А.   Исследование и разработка методов 
повышения качества вскрытия продуктивных пластов 
сложно построенных месторождений Западной Сибири : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.15.10 "Бурение скважин" / Балуев Анатолий 
Андреевич ; СургутНИПИнефть. – Тюмень, 1998. – 24 с. –
Библиогр.: с. 23. 
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344. 622.244 
Б27 

      Бастриков С. Н.   Проектирование и строительство 
скважин с кустовых площадок на нефтяных 
месторождениях Западной Сибири (проблемы, 
исследования, актуальные решения) : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение скважин" / Бастриков Сергей Николаевич ; 
Сибир. науч.-исслед. ин-т нефтяной пром-сти. – Тюмень, 
2000. – 50 с. – Библиогр.: с. 45-50. 

 
345. 622.244 

Б27 
      Бастриков С. Н.   Исследование сил сопротивления 
движению колонны труб в стволе скважины с целью 
выбора эффективных смазочных добавок к буровому 
раствору для условий месторождений Западной Сибири : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин / 
Бастриков Сергей Николаевич ; Тюмен. индустр. ин-т. –
Тюмень, 1986. – 23 с. – Библиогр.: с. 21-23. 

 
346. 622.248 

Б30 
      Бахроми Э. С.   Гидромеханические причины 
осложнений при спуско-подъемных операциях в скважине 
и их предупреждение : автореф. дис. на соискание учен. 
степени. канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" / Бахроми Эрнст 
Самойлович ; Грознен. нефтяной ин-т им. акад. М. Д. 
Миллионщикова. – Грозный, 1986. – 23 с. – Библиогр.: 
с. 22-23. 

 
347. 622.248 

Б40 
      Безумов В. В.   Совершенствование технологии 
забуривания вторых стволов турбинным способом : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Безумов Владимир Васильевич ; ВНИИБТ. – М., 1986. –
20 с. – Библиогр.: с. 18-20. 
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348. 622.24 
Б48 

      Бергштейн О. Ю.   Экспериментальные исследование 
влияния вибраций и износа породоразрушающего 
инструмента на эффективность отбора керна при бурении 
в твердых абразивных породах : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение нефтяных и газовых скважин" / Бергштейн Олег 
Юзефович ; ВНИИБТ. – М., 1973. – 23 с. – Библиогр.: 
с. 22-23. 

 
349. 622.244 

Б74 
      Богомазов В. Н.   Совершенствование технологии и 
повышение информативности испытания скважин в 
процессе бурения : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" / Богомазов Владимир 
Николаевич ; Грознен. нефтяный ин-т им. акад. В. Д. 
Миллионщикова  – Грозный, 1986. – 16 с. – Библиогр.: 
с. 15-16. 

 
350. 622.24 

Б76 
      Бозырев Ю. С.   Исследование закономерностей и 
причин смятия обсадных колонн при бурении глубоких 
скважин и разработка рекомендаций по их 
предотврещению (на примере обединения "Грознефть") : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Бозырев Юрий Семенович ; ВНИИБТ. – М., 1977. – 23 
с. – Библиогр.: с. 22-23. 

 
351. 622.245 

Б87 
      Бражников А. А.   Разработка высокоплотных 
технологических жидкостей на основе рассолов для 
заканчивания скважин : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" /. Бражников Александр 
Александрович ; ВНИИКРнефть НПО "Бурение". –
Краснодар, 1988. – 24 с. – Библиогр.: с. 22-23. 
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352. 622.243 
Б90 

      Бузург Д. Д.   Экспериментальное исследование сил 
сопротивления и разработка путей их уменьшения при 
перемещении колонны труб в стволе наклонной скважины
: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. 
наук : спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых 
скважин" / Бузург Джамир Джалат ; Азерб. ин-т нефти и 
химии им. М. Азизбекова. – Баку, 1988. – 19 с. –
Библиогр.: с. 17-19. 

 
353. 622.243 

Б90 
      Буй В. Т.   Совершенствование технологии бурения 
наклонных скважин путем разработок рационального 
профиля и эффективных ориентируемых КНБК : автореф. 
дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
05.15.10 "Бурение скважин" / Буй Ван Тинь ; Азерб. гос. 
нефтяная акад. – Баку, 1992. – 24 с. – Библиогр.: с. 23. 

 
354. 622.245 

Б91 
      Бурыкин А. Н.   Разработка принципов 
прогнозирования времени безотказной работы крепи и 
объемов ремонтно-изоляционных работ с целью 
повышения долговечности скважин : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение нефтяных и газовых скважин" / Бурыкин
Александр Николаевич ; Тюмен. индустр. ин-т. – Тюмень, 
1984. – 20 с. – Библиогр.: с. 18-20. 

 
355. 622.24 
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      Бутенко Ю. Н.   Совершенствование технологии и 
технических средств для испытания глубоких бурящихся 
скважин : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение скважин" / Бутенко
Юрий Николаевич ; Грознен. нефтяной ин-т им. акад. М. 
Д. Миллионщикова. – Грозний, 1991. – 23 с. – Библиогр.: 
с. 22-23. 
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      Быков И. Ю.   Разработка способов и технических 
средств строительства скважин в условиях многолетней 
мерзлоты на Северо-Востоке европейской части России : 
автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра техн. наук : 
спец. 05.15.10 "Бурение скважин"; 05.04.07 "Машины и 
агрегаты нефтяной и газовой промышленности" / Быков
Игорь Юриевич ; Ухтин. индустр. ин-т. – Уфа, 1996. – 47 
с. : рис. – Библиогр.: с. 42-47. 
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эффективность вскрытия продуктивных пластов (на 
примере разведочных площадей Прикаспийской впадины) 
: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. 
наук : спец. 06.15.10 "Бурение нефтяных и газовых 
скважин" / Быстров Михаил Михайлович ; Уфим. 
нефтяной ин-т. – Уфа, 1986. – 24 с. – Библиогр.: с. 23. 
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степени д-ра техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" / Вадецкий Юрий 
Вячеславович ; Москов. ин-т нефтехим. и газовой пром-
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с. 46-50. 
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: спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
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пром-сти им. И. М. Губкина. – М., 1982. – 19 с. –
Библиогр.: с. 18-19. 
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кернозахватных устройств рычажкового типа с целью 
повышения выноса керна : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" Варсобин Юрий 
Евгеньевич ; Москов. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти 
им. И. М. Губкина. – М., 1981. – 20 с. – Библиогр.: с. 18-
19. 
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      Васильев В. В.   Разработка известково-
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крепления глубоких скважин : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. техн. наук : cпец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" / Васильев Владислав 
Владимирович ; Уфин. нефтяной ин-т. – Уфа, 1988. – 23 
с. – Библиогр.: с. 22-23. 
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      Войтенко В. С.   Управление проявлениями горного 
давления при строительстве глубоких скважин в сложных 
горно-геологических условиях : автореф. дис. на 
соискание учен. степени д-ра техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение нефтяных и газовых скажин" 
/ Войтенко Владимир Сергеевич ; Москов. ин-т нефтехим. 
и газовой пром-сти им. И. М. Губкина. – М., 1985. – 48 с. – 
Библиогр.: с. 43-48. 
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шарошечных долот по прогнозируемым показателям их 
работы : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых 
скважин" / Волик Дмитрий Алексеевич ; Москов. ин-т 
нефтехим. и газовой про-сти им. И. М. Губкина. – М., 
1983. – 20 с. – Библиогр.: с. 20. 
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      Вяхирев В. И.   Бурение и заканчивание газовых 
скважин в условиях Заполярья (проблемы, решения, 
оригинальные технологии) : автореф. дис. на соискание 
учен. степени д-ра техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
скважин" / Вяхирев Виктор Иванович ; Тюменбургаз. –
Тюмень, 1999. – 66 с. – Библиогр.: с. 62-65. 
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В99 
      Вяхирев В. И.   Регулирование процессов 
структурообразования тампонажных растворов при 
креплении обсадных колонн в интервалах низких 
положительных и отрицательных температур : автореф. 
дис. на соискание учен. степен канд. техн. наук : спец. 
05.15.10 "Бурение скважин" / Вяхирев Виктор Иванович ; 
Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т. – Тюмень, 1995. – 23 с. –
Библиогр.: с. 21-22. 

 
366. 622.243 

Г12 
      Гаврилов Е. И.   Исследование и разработка 
технологий бурения и заканчивания пологих и 
горизонтальных скважин (на примере месторождений 
Западной Сибири, разбуриваемых ОАО СпецУБР) 
Евгений Иосифович : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
скважин" / Гаврилов Евгений Йосифович ; Тюмен. гос. 
нефтегазовый ун-т. – Тюмень, 1998. – 24 с. – Библиогр.: 
с. 23-24. 
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      Гайдаров М.-Р.   Разработка и усовершенствование 
специальных буровых растворов для бурения глубоких 
скважин в сложных геологических условиях : автореф. 
дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
05.15.10 "Бурение скважин" / Гайдаров Миталим 
Магомед-Расулович ; Азерб. гос. нефтяная акад. – Баку, 
1992. – 25 с. – Библиогр.: с. 22-24. 
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      Галиев Р. А.   Повышение эффективности изоляции 
поглощающих пластов путем забойного регулирования 
структуры потока и структурно-механических свойств 
тампонажного раствора : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин / Галиев Радиль Амляхович ; 
Уфим. нефтяной ин-т. – Уфа, 1988. – 24 с. – Библиогр.: 
с. 23. 
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      Герасимов Д. С.   Исследование напряжений и 
деформаций в обсадной колонне при локальном 
воздействии осесимметричной нагрузки : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение скважин" / Герасимов Дмитрий Семенович ; 
Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т. – Тюмень, 1999. – 22 с. –
Библиогр.: с. 21. 

 
370. 622.24 

Г38 
      Герман О. И.   Разработка динамически оптимальных 
компоновок сжатого низа бурильной колонны 
применительно к условиям бурения в Западной Сибири : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Герман Ольга Ильинична ; Тюмен. индустр. ин-т. –
Тюмень, 1984. – 18 с. – Библиогр.: с. 15-18. 
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      Гилязетдинов Р. Р.   Совершенствование способа и 
устройств для управляемой кольматации проницаемых 
пластов : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение скважин" 
/ Гилязетдинов Рафаэль Рауфович ; Уфим. нефтяной ин-
т. – Уфа, 1991. – 24 с. – Библиогр.: с. 21-23. 
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      Грачев С. И.   Теоретические и прикладные основы 
строительства пологих и горизонтальных скважин на 
сложнопостроенных нефтяных месторождениях : автореф. 
дис. на соискание учен. степени д-ра техн. наук : спец. 
05.15.10 "Бурение скважин" / Грачев Сергей Иванович ; 
Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т. – Тюмень, 2000. – 46 с. –
Библиогр.: с. 40-46. 

 
373. 622.24 

Г83 
      Григорьев А. В.   Разработка системы контроля и 
регулирования гидродинамического давления в стволе 
бурящейся скважины с целью предупреждения аварий и 
осложнений : автореф. дис. на соискание учен. степени 
канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение скважин" 
/ Григорьев Анатолий Васильевич ; Тюмен. индустр. ин-
т. – Тюмень, 1992. – 24 с. – Библиогр.: с. 22-24. 

 
374. 622.24 

Г83 
      Григулецкий В. Г.   Продольный изгиб колонны труб 
и расчет компоновок нижней части бурильной колонны 
для борьбы с искривлением скважин : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение нефтяных и газовых скважин" / Григулецкий
Владимир Георгиевич ; Москов. ин-т нефтехим. и газовой 
пром-сти им. И. М. Губкина. – М., 1982. – 19 с. –
Библиогр.: с. 16-19. 

 
375. 622.244 

Д13 
      Давыдова Р. И.   Взаимосвязь технологических и 
электрических свойств буровых растворов, ее 
использование для контроля их качества и развития
петрофизических моделей : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" /  Давыдова Роза Ивановна ; 
Уфим. нефтяной ин-т. – Уфа, 1985. – 24 с. – Библиогр.: 
с. 22-24. 
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376. 622.241 
Д14 

      Дадашев И. А.   Исследование температурных 
изменений в бурящейся скважине и вопросы 
предупреждения связанных с ними осложнений : автореф. 
дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Дадашев Ильхам Абиль оглы ; Грознен. нефтяной ин-т 
им. акад. М. Д. Миллионщикова. – Грозный, 1980. – 23 
с. – Библиогр.: с. 22-23. 

 
377. 622.243 

Д17 
      Данг Х. Т.   Разработка и совершенствование 
технических средств для повышения эффективности 
инклинометрических работ в бурящихся скважинах : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.15.10 "Бурение скважин" / Данг Хунг Туан ; 
Азерб. гос. нефтяная акад. – Баку, 1993. – 19 с. –
Библиогр.: с. 18-19. 

 
378. 622.24 

Д18 
      Данилов О. Ф.   Система транспортного 
обслуживания процессов бурения, нефтедобычи и 
ремонта скважин : автореф. дис. на соискание учен. 
степени д-ра техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
скважин"; 05.15.06 "Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений; 05.22.10 "Эксплуатация 
автомобильного транспорта" / Данилов Олег Федорович ; 
Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т. – Тюмень, 1997. – 50 с. –
Библиогр.: с. 46-49. 
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Д40 
      Джалалов С. М.   Повышение качества проводки 
наклонных скважин путём создания компоновок низа 
бурильной колонны для предотвращения 
желобообразования : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" / Джалалов Саттар Мустафа 
оглы ; Азерб. ин-т нефти и химии им. М. Азизбекова. –
Баку, 1986. – 19 с. – Библиогр.: с. 18-19. 
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      Джалалов Э. Р.   Исследования в области техники и 
технологии бурения скважин электробурами : автореф. 
дис. на. соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Джалалов Эдуард Романович ; АН Азерб. ССР, Ин-т 
проблем нефтегазовых месторождений. – Баку, 1974. – 20 
с. – Библиогр.: с. 18-20. 
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Д69 
      Дороднов И. П.   Формирование ствола скважины в 
процессе глубокого бурения : автореф. дис. на соискание 
учен. степени д-ра техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" / Дороднов Иван Петрович
; Уфим. нефтяной ин-т. – Уфа, 1990. – 38 с. – Библиогр.: 
с. 30-37. 
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процессов в обсадных колоннах при их секционном и 
ступенчатом цементировании с целью повышения 
качества крепления скважин : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" / Дулаев Валерий Хаджи-
Муратович ; Грознен. нефтяной ин-т им. акад. М. Д. 
Миллионщикова. – Грозный, 1981. – 23 с. – Библиогр.: 
с. 21-23. 
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      Дьячков В. Н.   Исследование и разработка методов 
предупреждения выноса песка при строительстве и 
освоении водозаборных скважин (на примере 
месторождений Сургутского района) : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение скважин" / Дьячков Владимир Николаевич ; 
Сургут. науч.-исслед. и проект. ин-т нефти, ОАО 
"Сургутнефтегаз". – Тюмень, 2000. – 25 с. – Библиогр.: 
с. 24-25. 
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отложений путем разработки и внедрения 
малодиспергирующих буровых растворов : автореф. дис. 
на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Егоренко Борис Федорович ; Грознен. нефтяной ин-т им. 
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учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" / Еланцева Светлана 
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технологии турбинного бурения : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение нефтяных и газовых скважин" / Забиров
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соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение нефтяных и газовых скважин" 
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т. – Уфа, 1987. – 20 с. – Библиогр.: с. 17-19. 

 
389. 622.24 

З-18 
      Закиров Н. Н.   Разработка технологии повышения 
износостойкости деталей буровых инструментов : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.15.10 "Бурение скважин" / Закиров Николай 
Николаевич ; Тюмен. центр науч.-техн. услуг 
"Надежность машин". – Тюмень, 1997. – 21 с. – Библиогр.: 
с. 18-20. 

 
390. 622.02 

З-34 
      Зарецкий В. С.   Влияние физико-механических 
свойств горных пород на эффективность бурения при 
различной частоте вращения породоразрушающего 
инструмента : автореф. дис. на соискание учен. степени 
канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и 
газовых скважин" / Зарецкий Виктор Сергеевич ; 
ВНИИБТ. – М., 1985. – 24 с. – Библиогр.: с. 23-24. 

 
391. 622.245 

З-34 
      Зарипов А. К.   Оценка состояния разобщенности 
пластов и разработка рекомендаций по его улучшению с 
целью охраны недр : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" / Зарипов Алмас 
Каримович ; Уфим. нефтяной ин-т. – Уфа, 1985. – 18 с. –
Библиогр.: с. 18. 
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392. 622.245 
З-50 

      Зельцер П. Я.   Технология и технические средства 
цементирования скважин в специфических условиях 
нефтегазовых регионов Северо-Востока СССР : автореф. 
дис. на соискание учен. степени д-ра техн. наук : спец. 
05.15.10 "Бурение скважин" / Зельцер Павел Яковлевич ; 
Уфим. нефтяной ин-т. – Уфа, 1990. – 46 с. – Библиогр.: 
с. 37-46. 

 
393. 550.822 

З-59 
      Зибінський П. В.   Обгрунтування параметрів 
заглибного гідрообертального бурового снаряда для 
однорейсового буріння свердловин на морських 
акваторіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" 
/ Зибінський Петро Васильович ; Нац. гірн. ун-т. –
Дніпропетровськ, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-17. 

 
394. 622.248 

З-78 
      Зозуля Г. П.   Исследование и разработка технологий 
предупреждения осложнений при бурении и разобщении 
пластов на основе обобщения фильтрационных процессов 
в системе "Скважина-пласт" (на примере строительства 
скважин в Сибири) : автореф. дис. на соискание учен. 
степени д-ра техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
скважин" / Зозуля Григорий Павлович ; Тюмен. гос. 
нефтегазовый ун-т. – Тюмень, 1997. – 47 с. – Библиогр.: 
с. 41-47. 

 
395. 622.245 

И15 
      Ибраев Т. И.   Разработка тампонажных композиций 
для крепления скважин в условиях низких температур : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Ибраев Тагир Исламович ; Азерб. ин-т нефти и химии 
им. М. Азизбекова. – Баку, 1986. – 21 с. – Библиогр.: с. 20-
21. 
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396. 622.245 
И25 

      Ивченко Ю. Т.   Исследование и разработка 
модифицированых облегченных тампонажных растворов 
для разобщения высокопроникаемых пластов газовых 
скважин : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение скважин" / Ивченко
Юрий Тимофеевич ; Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т, ОАО 
"Запсибгазпром". – Тюмень, 1998. – 56 с. – Библиогр.: 
с. 34-36. 

 
397. 622.24 

И37 
      Измайлов З. Т.   Регулирование гидродинамического 
давления физическими полями с целью повышения 
эффективности бурения скважин : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение нефтяных и газовых скважин" / Измайлов
Зейнал Талят оглы ; Азерб. ин-т нефти и химии им. М. 
Азизбекова. – Баку, 1988. – 16 с. – Библиогр.: с. 15-16. 

 
398. 622.245 

И37 
      Измухамбетов Б. С.   Разработка дезинтеграторной 
технологии получения и применения порошкообразных 
материалов из местного сырья для бурения скважин в 
сложных геологических условиях Западного Казахстана : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук
: спец. 05.15.10 "Бурение скважин" / Измухамбетов
Бактыкожа Салахатдинович ; Уфим. гос. нефтяной техн.
ун-т. – Уфа, 1995. – 22 с. – Библиогр.: с. 21-22. 

 
399. 622.245 

И87 
      Исмаилов Н. Б.   Определение фильтрационных и 
релаксационных параметров пластовых систем по данным 
нестационарных исследований : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение нефтяных и газовых скважин" / Исмаилов Надир 
Бекир оглы ; Азерб. гос. нефтяная акад. – Баку, 1992. – 16 
с. – Библиогр.: с. 16. 
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400. 622.248 
И87 

      Исмайлов А. П.   Разработка и внедрение методов 
предупреждения и ликвидации осложнений при бурении 
скавжин на площадях Бакинского архипелага : автореф. 
дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Исмайлов Атхам Паша оглы ; Азерб. ин-т нефти и химии 
им. М. Азизбекова. – Баку, 1988. – 24 с. – Библиогр.: с. 22-
24. 

 
401. 622.24 

И87 
      Исмаков Р. А.   Разработка композиционно-
полимерной смазки и технология ее применения для 
улучшения показателей работы шарошечных долот : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Исмаков Рустэм Адипович ; Уфим. нефтяной ин-т. –
Уфа, 1985. – 22 с. – Библиогр.: с. 21-22. 

 
402. 622.24 

И97 
      Ишбаев Г. Г.   Повышение эффективности бурения 
долотами режуще-скалывающего действия 
совершенствованием системы промывки : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение скважин" / Ишбаев Гниятулла Гарифуллович ; 
Уфим. нефтяной ин-т. – Уфа, 1989. – 22 с. – Библиогр.: 
с. 21-22. 

 
403. 622.244 

И97 
      Ишкаев Р. К.   Исследование и разработка технологий 
изоляции водопритоков при первичном вскрытии 
продуктивных пластов месторождений, находящихся на 
поздней стадии разработки : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
скважин" / Ишкаев Раувель Калимуллинович ; 
Нефтедобывающее упр. "Азнакаевскнефть", АО 
Татнефть,. – Тюмень, 1998. – 24 с. – Библиогр.: с. 23-24. 
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404. 622.245 
К12 

      Кабиров Б. З.   Комплексная технология вскрытия 
продуктивных отложений в сложных геолого-технических 
условиях заканчивания скважин : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Кабиров Борислав Закиевич ; Уфим. нефтяной ин-т. –
Уфа, 1986. – 21 с. – Библиогр.: с. 18-21. 

 
405. 622.24 

К12 
      Кагарманов Н. Ф.   Непрерывное разрушение горных 
пород при бурении скважин алмазно-твердосплавными 
долотами режуще-скалывающего действия : автореф. дис. 
на соискание учен. степени д-ра техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение нефтяных и газовых скважин" / Кагарманов
Нурулла Фаритович ; Уфим. нефтяной ин-т. – Уфа, 1984. –
47 с. – Библиогр.: с. 38-47. 

 
406. 622.244 

К18 
      Камишацький О. Ф.   Обгрунтування параметрів 
пристрою і технології для приготування промивальних 
рідин при бурінні свердловин : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння 
свердловин" / Камишацький Олександр Федорович ; Нац. 
гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 
с. 16-18. 

 
407. 622.245 

К23 
      Каримов Н. Х.   Разработка составов и технологии 
применения расширяющихся тампонажных материалов 
для цементирования глубоких скважин в сложных 
геологических условиях : автореф. дис. на соискание учен. 
степени д-ра. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" /  Каримов Назиф 
Ханипович ; Уфим. нефтяной ин-т. – Уфа, 1986. – 49 с. –
Библогр.: с. 48-49. 
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408. 622.243 
К28 

      Касьянов Г. Е.   Повышение эффективности 
строительства глубоких скважин путем оптимизации 
бурения в равновесном режиме и спуска обсадных колонн 
: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. 
наук : спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых 
скважин" / Касьянов Геннадий Евгеньевич ; Грознен. 
нефтяной ин-т им. акад. М. Д. Миллионщикова. –
Грозный, 1988. – 18 с. – Библиогр.: с. 17-18. 

 
409. 622.244 

К31 
      Кашкаров Н. Г.   Совершенствование рецептур 
промывочной жидкости и технологии проводки скважин в 
многолетнемерзлых породах : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" / Кашкаров Николай 
Гаврилович ; Тюмен. индустр. ин-т. – Тюмень, 1988. – 22 
с. – Библиогр.: с. 20-21. 

 
410. 622.245 

К56 
      Ковязин Н. И.   Разработка технологии и технических 
средств акустической обработки тампонажного раствора в 
период ОЗЦ с целью повышения качества разобщения 
пластов : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение скважин" / Ковязин
Николай Иванович ; Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т. –
Тюмень, 1995. – 25 с. – Библиогр.: с. 24-25. 

 
411. 622.244 

К61 
      Колонских С. В.   Разработка состава и технологии 
применения смазочных добавок к глинистым растворам 
для улучшения показателей бурения скважин : автореф. 
дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Колонских Сергей Васильевич ; Уфим. нефтяной ин-т. –
Уфа, 1986. – 23 с. – Библиогр.: с. 22-23. 
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412. 622.245 
К61 

      Колотов А. В.   Исследование причин и разработка 
технологий по предупреждению разрушения 
эксплуатационных колонн на нефтяных месторождениях 
Западной Сибири : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
скважин" / Колотов Анатолий Васильевич ; Сибир. науч.-
исслед. ин-т нефтяной пром-сти. – Тюмень, 1999. – 24 с. –
Библиогр.: с. 20-24. 

 
413. 622.24 

К62 
      Кольцов О. П.   Исследование эффективности 
гашения продольных колебаний бурильной колонны 
наддолотными амортизаторами при роторном бурении : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Кольцов Олег Павлович ; Грознен. нефтяной ин-т им. 
акад. М. Д. Миллионщикова. – Грозный, 1974. – 31 с. –
Бібліогр.: с. 30-31. 

 
414. 622.244 

К64 
      Конесев Г. В.   Триботехнические свойства 
промывочных жидкостей и смазочных материалов и их 
совершенствование для улучшения показателей бурения 
скважин : автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра 
техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых 
скважин" / Конесев Геннадий Васильевич ; Уфим. 
нефтяной ун-т. – Уфа, 1987. – 47 с. – Библиогр.: с. 44-47. 

 
415. 622.244 

К64 
      Коновалов Е. А.   Исследование реологических и 
фильтрационных свойств промывочной жидкости на базе 
солегеля магния : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" /  Коновалов Евгений 
Александрович ; Москов. ин-т нефти и газа им. И. М. 
Губкина. – М., 1974. – 26 с. – Библиогр.: с. 25-26. 
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416. 622.243 
К66 

      Кореняко А. В.   Совершенствование технологии 
бурения скважин на основе исследований действия 
высоконапорных струй жидкости на горные породы : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук. 
спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин 
/ Кореняко Анатолий Васильевич ; Уфим. нефтяной ин-
т. – Уфа, 1980. – 24 с. – Библиогр.: с. 23-24. 

 
417. 628.54 

К68 
      Коротков С. А.   Разработка технологии 
строительства специальных скважин для утилизации
промышленных и бытовых сточных вод (на примере 
бассейна юга Тюменской обл.) : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение скважин" / Коротков Сергей Александрович ; 
Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т. – Тюмень, 1998. – 20 с. –
Библиогр.: с. 19. 

 
418. 622.24 

К73 
      Котельников И. Е.   Повышение показателей бурения 
путем использования вихревых насадок : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение скважин" / Котельников Игорь Евгеньевич ; 
Уфим. нефтяной ин-т. – Уфа, 1990. – 23 с. – Библиогр.: 
с. 22-23. 

 
419. 622.245 

К75 
      Кочетков Л. М.   Исследование и разработка 
технологии щелевой гидропескоструйной перфорации при 
капитальном ремонте скважин : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение скважин"; спец. 05.15.06 "Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" 
/ Кочетков Леонард Михайлович ; ОАО Сургутнефть, 
Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т. – Тюмень, 1998. – 22 с. –
Библогр.: с. 21-22. 
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420. 622.245 
К78 

      Кравцов В. М.   Тампонажные материалы для 
крепления скважин в сложных геолого-технических 
условиях : автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра 
техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых 
скважин" / Кравцов Владимир Михайлович ; Уфим. 
нефтяной ин-т. – Уфа, 1984. – 47 с. – Библиогр.: с. 45-47. 

 
421. 622.244 

К85 
      Крысин Н. И.   Разработка буровых растворов с 
низким содержанием твердой фазы и безглинистых для 
повышения качества и ускорения строительства скважин : 
автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра техн. наук : 
спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" / 
Крысин Николай Иванович ; Уфим. нефтяной ин-т. – Уфа, 
1987. – 48 с. – Библиогр.: с. 44-47. 

 
422. 622.244 

К85 
      Крысина Т. И.   Повышение качества и снижение 
стоимости строительства скважин разработкой и 
совершенствованием безглинистых буровых растворов : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Крысина Татьяна Ивановна ; Уфим. нефтяной ун-т. –
Уфа, 1984. – 23 с. – Библиогр.: с. 21-23. 

 
423. 622.245 

К89 
      Кузнецов В. Г.   Повышение устойчивости крепи 
скважин в сложных геокриологических условиях : 
автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра. техн. наук : 
спец. 05.15.10 "Бурение скважин" / Кузнецов Владимир 
Григорьевич ; Тюмен. индустр. ин-т. – Тюмень, 1992. – 22 
с. – Библиогр.: с. 21-22. 

 
424. 622.244 

К89 
      Кузнецов Е. С.   Исследование и разработка 
ресурсосберегающих технологий приготовления 
специальных материалов для вскрытия и разобщения 
продуктивности пластов : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
скважин" / Кузнецов Евгений Семенович ; Тюмен. гос. 
нефтегазовый ун-т. – Тюмень, 1998. – 26 с. – Библиогр.: 
с. 25-26. 
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425. 622.245 

К89 
      Кузнецов Ю. С.   Виброволновая технология, 
скважинная техника и тампонажные материалы для 
цементирования скважин в сложных геолого-технических 
условиях : автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра 
техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых 
скважин" /. Кузнецов Юрий Степанович ; Уфим. нефтяной
ин-т. – Уфа, 1987. – 46 с. – Библиогр.: с. 40-46. 

 
426. 622.244 

К89 
      Кузьминов А. С.   Разработка технологических 
режимов испытания пластов в процессе бурения скважин 
и методик интерпретации результатов испытания : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Кузьминов Александр Сергеевич ; ВНИИБТ. – М., 
1988. – 26 с. – Библиогр.: с. 23-24. 

 
427. 622.243 

К90 
      Кулиев Ю. М.   Совершенствование технологии 
проводки наклонных скважин путем разработки и 
внедрения рационального профиля, эффективных 
компоновок низа бурильной колонны : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение нефтяных и газовых скважин" / Кулиев Юсиф 
Мурад оглы ; Азерб. ин-т нефти и химии им. М. 
Азизбекова. – Баку, 1986. – 22 с. – Библиогр.: с. 19-22. 

 
428. 622.248 

К90 
      Кулмурзин С. К.   Совершенствование методов 
прогнозирования и количественной оценки АВПД при 
бурении глубоких скважин в условиях соляного 
тектогенеза с целью предупреждения осложнений : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Кулмурзин Сагиндык Кагирманович ; Уфим. нефтяной
ин-т. – Уфа, 1982. – 23 с. – Библиогр.: с. 21-23. 
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429. 622.24 
К91 

      Кунцяк Я. В.   Исследование эффективности 
породоразрушающих инструментов режущего действия 
для бурения глубоких скважин с целью 
усовершенствования их конструкций : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение нефтяных и газовых скважин" / Кунцяк Ярослав 
Васильевич ; ВНИИБТ. – М., 1981. – 26 с. – Библиогр.: 
с. 25 

 
430. 622.24 

К93 
      Куракин И. Б.   Закономерности бурения горных 
пород буровым снарядом пакетного типа : автореф. дис. 
на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Куракин Игорь Борисович ; Москов. ин-т нефтехим. 
газовой пром-сти им. И. М. Губкина. – М., 1985. – 28 с. –
Библиогр.: с. 28. 

 
431. 622.248 

К93 
      Курбанов А. Ш.   Повышение эффективности 
технологических мероприятий по предупреждению и 
ликвидации прихватов колонн труб под действием 
перепада давлений в системе "скважина-пласт" : автореф. 
дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Курбанов Акиф Шаик оглы ; Азерб. ин-т нефти и химии 
им. М. Азизбекова. – Баку, 1988. – 26 с. – Библиогр.: с. 25-
26. 

 
432. 622.245 

К93 
      Курбанов В. Б.   Разработка технологических 
процессов и технических средств с целью увеличения 
надёжности крепления глубоких скважин в осложнённых 
условиях : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение скважин" / Курбанов
Валериан Байрамович ; Азерб. ин-т нефти и химии им. М. 
Азизбекова. – Баку, 1990. – 20 с. – Библиогр.: с. 18-20. 
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433. 622.243 
К93 

      Курбанов Ш. М.   Совершенствование технологии и 
техники регулирования зенитного угла наклонно-
направленных и искривленных скважин с учётом влияния 
вращения бурильной колонны : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение нефтяных и газовых скважин" / Курбанов
Шамиль Магомедрасулович ; Азерб. ин-т нефти и химии 
им. М. Азизбекова. – Баку, 1988. – 18 с. – Библиогр.: с. 18. 

 
434. 622.24 

К93 
      Курумов Л. С.   Исследование работоспособности 
герметизированной маслонаполненной опоры скольжения 
в шарошечном долоте : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец.05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин / Курумов Лорса Сурхоевич
; ВНИИБТ. – М., 1980. – 27 с. – Библиогр.: с. 27. 

 
435. 622.245 

К95 
      Кучеров С. В.   Исследование и разработка 
технологий, обеспечивающих герметичность заколонного 
пространства скважин подземных хранилищ : автореф. 
дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : cпец. 
05.15.10 "Бурение скважин" / Кучеров Сергей Витальевич   
; Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т. – Тюмень, 1999. – 31 с. –
Библиогр.: с. 31. 

 
436. 622.244 

Л24 
      Лапшин П. С.   Разработка, усовершенствование и 
внедрение техники, технологии и методики исследования 
скважин пластоиспытателями : автореф. дис. на соискание 
учен. степени д-ра техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
скважин " / Лапшин Павел Сергеевич ; 
ЗапСибБурНИПИ. – Тюмень, 1990. – 48 с. – Библиогр.: 
с. 34-48. 
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437. 622.244 
Л64 

      Литяева З. А.   Теоретические основы и 
технологические методы совершенствования 
глинопорошков в целях повышения эффективности 
буровых работ : автореф. дис. на соискание учен. степени 
д-ра техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и 
газовых скважин" /  Литяева Зоя Алексеевна ; Всесоюз. 
науч.-исслед. и проектный ин-т по креплению скважин и 
буровым растворам (ВНИИКРнефть). – Краснодар, 1988. –
40 с. – Библиогр.: с. 35-40. 

 
438. 622.24 

Л69 
      Логинов А. А.   Повышение эффективности работы 
шарошечных долот путем улучшения их качества и 
конструкции вооружения : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд.техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" / Логинов Анатолий 
Андреевич ; Уфим. нефтяной ин-т. – Уфа, 1969. – 25 с. –
Библиогр.: с. 24. 

 
439. 622.02 

Л83 
      Луговая Л. В.   Улучшение режимов бурения скважин 
использованием данных о механических свойствах 
горных пород, определенных методах промысловой 
геофизики : автореф. дис. на соискание учен. степени 
канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и
газовых скважин" / Луговая Людмила Васильевна ; Уфим. 
нефтяной ин-т. – Уфа, 1986. – 23 с. – Библиогр.: с. 22-23. 

 
440. 622.244 

Л87 
      Лушпеева О. А.   Совершенствование технологии 
строительства скважин с применением экологически 
безопасных технологических жидкостей : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение скважин" / Лушпеева Ольга Александровна ; 
СургутНИПИнефть. – Тюмень, 1999. – 26 с. – Библиогр.: 
с. 24-25. 
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441. 622.244 
М22 

      Мамаджанов Э. У.   Гидравлическое обоснование 
полимерной кольматации при вскрытии продуктивных 
горизонтов : автореф. дис. на соискание учен. степени 
канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение скважин" 
/ Мамаджанов Эльзод Ульмасович ; Азерб. гос. нефтяная 
акад. – Баку, 1992. – 16 с. – Библиогр.: с. 15-16. 

 
442. 622.243 

М22 
      Мамедбеков О. К.   Разработка теоретических основ 
управления искривлением наклонных скважин с целью 
повышения эффективности процесса бурения : автореф. 
дис. на соискание учен. степени д-ра техн. наук : cпец. 
05.15.10 "Бурение скважин" / Мамедбеков Октай Кямал 
оглы ; Азерб. ин-т нефти и химии им. М. Азизбекова. –
Баку, 1989. – 46 с. – Библиогр.: с. 42-46. 

 
443. 622.243 

М22 
      Мамедов Н. Н.   Эффективная технология глубокого 
бурения в Азербайджане : автореф. дис. на соискание 
учен. степени д-ра техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" / Мамедов Нураддин 
Нурмамед оглы ; Азерб. ин-т нефти и химии им. М. 
Азизбекова. – Баку, 1973. – 35 с. – Библиогр.: с. 31-35. 

 
444. 622.243 

М22 
      Мамедтаги-заде А. М.   Исследование коэффициента 
трения и сил адгезии при движении колонны труб в 
стволе наклонной скважины : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" / Мамедтаги-заде Алиназим 
Мурат оглы    ; Азерб. ин-т нефти и химии им. М. 
Азизбекова. – Баку, 1976. – 27 с. – Библиогр.: с. 25-26. 

 
445. 622.243 

М22 
      Мамедтаги-заде А. М.   Разработка прогрессивной 
технологии и комплекса новой техники для повышения 
эффективности кустового бурения наклонно-
направленных скважин : автореф. дис. на соискание учен. 
степени д-ра. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" / Мамедтагизаде Алиназим 
Мурад оглы ; Азерб. ин-т нефти и химии им. М. 
Азизбекова. – Баку, 1988. – 50 с. – Библиогр.: с. 44-50. 
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446. 622.24 

М35 
      Матякубов М. Ю.   Повышение показателей работы 
шарошечных долот разработкой и применением смазки на 
основе госсиполовой смолы : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
скважин" / Матякубов Марим Юсупович ; Уфим. 
нефтяной ин-т. – Уфа, 1990. – 23 с. – Библиогр.: с. 21-23. 

 
447. 622.241 

М48 
      Мельцер М. С.   Управление тепловым полем 
мерзлых горных пород с целью повышения качества 
строительства глубоких скважин : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение нефтяных и газовых скважин" / Мельцер
Моисей Семенович ; Тюмен. индустр. ин-т. – Тюмень, 
1986. – 22 с. – Библиогр.: с. 21-22. 

 
448. 622.245 

М62 
      Минчук В. А.   Исследование процесса 
цементирования наклонно-направленных скважин с 
большими отклонениями : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" / Минчук Вольф 
Абрамович ; АН Азерб. ССР, Ин-т проблем нефтегазовых 
месторождений. – Баку, 1974. – 17 с. – Библиогр.: с. 17. 

 
449. 622.245 

М71 
      Мишин В. И.   Разработка и внедрение способа и 
технических средств восстановления герметичности 
обсадных колонн стальными пластырями : автореф. дис. 
на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Мишин Виктор Иванович ; Грознен. нефтяной ин-т им. 
акад. М. Д. Миллионщикова. – Грозный, 1987. – 24 с. –
Библиогр.: с. 23-24. 
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450. 622.245 
М82 

      Москаленко Б. Н.   Разработка составов, технологии 
получения и применения утяжеленных цементов для 
крепления глубоких скважин в Казахстане : автореф. дис. 
на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
05.15.10 "Бурение скважин" / Москаленко Борис 
Николаевич ; КазНИГРИ. – Уфа, 1996. – 24 с. – Библиогр.: 
 с. 22-24. 

 
451. 622.24 

М91 
      Муртазин А. С.   Совершенствование отработки 
шарошечных долот по вращающему моменту на 
бурильном инструменте : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" / Муртазин Амир
Сафуанович ; Уфим. нефтяной ин-т. – Уфа, 1987. – 23 с. –
Библиогр.: с. 19-23. 

 
452. 622.243 

М95 
      Мыслюк М. А.   Исследование некоторых вопросов 
технологии бурения скважин в поглощающих горизонтах : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Мыслюк Михаил Андреевич ; Грознен. нефтяной ин-т 
им. акад. М. Д. Миллионщикова. – Грозный, 1980. – 20 
с. – Библиогр.: с. 19-20. 

 
453. 622.243 

Н37 
      Нгуен Х. А.   Разработка методов оперативного 
управления искривлением наклонных скважин на базе 
забойной информации : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
скважин" / Нгуен Хоай Ань ; Азерб. гос. нефтяная акад. –
Баку, 1992. – 22 с. – Библиогр.: с. 22. 

 
454. 622.244 

Н60 
      Нигматуллина А. Г.   Обоснование состава 
полимеросолевых растворов для сохранения устойчивости 
глинистых пород с различным типом структурных связей : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Нигматуллина Аниса Гилимьяновна ; Уфим. нефтяной
ин-т. – Уфа, 1984. – 25 с. – Библиогр.: с. 24-25. 
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455. 621.643 

Н62 
      Никифоров В. Н.   Исследование и разработка 
ресурсосберегающих технологий строительства скважин и 
газораспределительных сетей с применением 
полиэтиленовых труб : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
скважин" ; спец. 05.15.13 "Строительство и эксплуатация 
нефтепроводов, баз и хранилищ" / Никифоров Владимир 
Николаевич ; ОАО "Запсибгазпром". – Тюмень, 1996. – 31 
с. – Библиогр.: с. 30-31. 

 
456. 621.643 

Н62 
      Никифоров В. Н.   Создание специальных подземных 
хранилищ для складирования отходов производств и 
строительство газораспределительных сетей из 
полиэтиленовых труб в сложных географо-климатических 
условиях : автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра 
техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение скважин" ; спец. 
05.15.13 "Строительство и эксплуатация нефтепроводов, 
баз и хранилищ" / Никифоров Владимир Николаевич ; 
ОАО "Запсибгазпром". – Тюмень, 1999. – 49 с. –
Библиогр.: с. 43-48. 

 
457. 622.245 

Н90 
      Нурбаев Б.   Разработка технологий ремонтно-
изоляционных работ в скважинах месторождений 
Западной Сибири с применением смолы ТС-1 : автореф. 
дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
05.15.10 "Бурение скважин ; спец. 05.15.06 "Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" 
/ Нурбаев Байзулла ; ОАО "Запсибгазпром". – Тюмень, 
1997. – 23 с. – Библиогр.: с. 22-23. 
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458. 622.245 
О-35 

      Овчинников Н. Т.   Разработка методов учета 
влияния гидростатического давления на напряженно-
деформированное состояние коллон труб при бурении и 
эксплуатации скважин : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" / Овчинников Николай 
Тихонович ; Москов. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти 
им. И. М. Губкина. – М., 1984. – 24 с. – Библиогр.: с. 24. 

 
459. 622.245 

О-35 
      Овчинников П. В.   Исследование и разработка 
комплекса технических средств и технологий разобщений 
пластов газовых скважин (на примере месторождений 
Крайнего Севера Тюменской области) : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение скважин" / Овчинников Павел Васильевич ; 
Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т. – Тюмень, 1998. – 29 с. –
Библиогр.: с. 25-29. 

 
460. 622.24 

О-36 
      Оганов А. С.   Гидравлические характеристики 
компоновок низа бурильной колонны и мероприятия по 
снижению гидродинамического давления в скважине : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Оганов Александр Сергеевич ; Москов. ин-т нефтехим. и 
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отбора ориентированного керна при бурении 
сверхглубоких скважин : автореф. дис. на соискание учен. 
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степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
скважин" /  Пономарёв Дмитрий Михайлович ; 
ВНИИКРнефть НПО "Бурение". – Краснодар, 1990. – 21 
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некоторых районов СССР и Алжира) : автореф. дис. на 
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Уфим. нефтяной ин-т. – Уфа, 1986. – 25 с. – Библиогр.: 
с. 24-25. 

 
477. 622.245 

Р48 
      Ржевская Е. Л.   Исследование технологических 
приемов, направленных на повышение герметичности 
межколонного пространства скважин в различных 
термобарических условиях и агрессии кислых газов : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
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: спец. 05.15.10 "Бурение скважин" / Сергеев Сергей 
Александрович ; Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т. –
Тюмень, 1999. – 24 с. – Библиогр.: с. 23-24. 
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/ Сорокоумов Виктор Константинович ; ВНИИБТ. – М., 
1984. – 23 с. – Библиогр.: с. 32-23. 
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месторождений Западной Сибири) : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение нефтяных и газовых скважин" / Стригоцкий
Станислав Владимирович ; Тюмен. индустр. ин-т. –
Тюмень, 1987. – 24 с. – Библиогр.: с. 22-24.  
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499. 622.24 
С89 

      Сукманский О. Б.   Разработка рациональной 
технологии бурения трапповых интрузий : автореф. дис. 
на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Сукманский Олег Борисович ; Уфим. нефтяной ин-т. –
Уфа, 1988. – 26 с. – Библиогр.: с. 24-25.  

 
500. 622.245 

С95 
      Сыромятников А. Н.   Технология и скважинная 
техника для повышения эффективности закачивания 
наклонных скважин : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" / Сыромятников Анатолий 
Николаевич ; Уфим. нефтяной ин-т. – Уфа, 1986. – 24 с. –
Библиогр.: с. 23-24.  

 
 501. 622.245 

Т23 
      Татауров В. Г.   Исследование и разработка технико-
технологических мероприятий по обеспечению 
надежности разобщения проницаемых пластов (на 
примере Пермского Прикамья) : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение скважин" / Татауров Владимир Геннадиевич ; 
Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т. – Тюмень, 1997. – 22 с. –
Библиогр.: с. 22.  

 
502. 622.245 

У70 
      Урманчеев В. И.   Совершенствование технологии 
крепления и разработка безгипсового тампонажного 
портландцемента для цементирования обсадных колонн в 
интервалах низких положительных и отрицательных 
температур : автореф. дис. на соискание учен. степени 
канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и 
газовых скважин" / Урманчеев Вячеслав Исмагилович ; 
Тюмен. индустр. ин-т. – Тюмень, 1989. – 24 с. –
Библиогр.: с. 23-24. 
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503. 622.245 
У71 

      Уросов С. А.   Разработка и внедрение технологии 
гидроударного воздействия на твердеющий тампонажный 
раствор в заколонном пространстве газовых скважин : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.15.10 "Бурение скважин" /  Уросов Сергей 
Александрович ; Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т. –
Тюмень, 1997. – 23 с. – Библиогр.: с. 21-23. 

 
504. 622.245 

У76 
      Усов С. В.   Исследование и совершенствование 
процессов повторного цементирования в нефтяных и 
газовых скважинах : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" / Усов Сергей Васильевич ; 
Грознен. нефтяной ин-т им. акад. М. Д. 
Миллионщикова. – Грозный, 1981. – 24 с. – Библиогр.: 
с. 22-24. 

 
505. 622.245 

Ф17 
      Файзуллин Р. Н.   Технология селективной изоляции 
проницаемых пород при первичном вскрытии : автореф. 
дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
05.15.10 "Бурение скважин" / Файзуллин Расих 
Нафисович ; ОАО "Татнефть". – Тюмень, 1999. – 24 с. –
Библиогр.: с. 23-24. 

 
506. 622.243 

Ф27 
      Фаталиев М. Д.   Исследование состояния горных 
пород при глубоком бурении с целью совершенствования 
технологических процессов : автореф. дис. на соискание 
учен. степени д-ра техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" / Фаталиев Мамед Джафар 
оглы ; Азерб. ин-т нефти и химии им. М. Азизбекова. –
Баку, 1975. – 44 с. – Библиогр.: с. 38-44. 

 



 131 

507. 622.243 
Ф45 

      Фетько Ю. А.   Естественные продольные колебания 
шарошечного долота и их влияние на показатели 
турбинного бурения крепких пород : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение нефтяных и газовых скважин" / Фетько Юрий 
Алексеевич ; ВНИИБТ. – М., 1983. – 24 с. – Библиогр.: 
с. 24. 

 
508. 622.248 

Ф50 
      Фикрет С.-Р.   Разработка технологии с целью 
повышения эффективности зарезки новых стволов на 
больших глубинах : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" / Фикрет Сеид-Рза оглы ; 
Азерб. ин-т нефти и химии им. М. Азизбекова. – Баку, 
1985. – 15 с. – Библиогр.: с. 15. 

 
509. 622.245 

Ф91 
      Фролов А. А.   Разработка технологий разобщения 
низконапорных скважин (на примере месторождений 
Севера Тюменской обл.) : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
скважин" / Фролов Андрей Андреевич ; Тюмен. гос. 
нефтегазовый ун-г. – Тюмень, 1997. – 21 с. – Библиогр.: 
с. 19-21. 

 
510. 622.245 

Х14 
      Хадур М. Х.   Формирование давления цементных 
растворов в скважине в связи с 
газонефтеводопроявлениями в период ОЗЦ : автореф. дис. 
на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
05.15.10 "Бурение скважин" / Хадур Мохамад Хасан ; 
Москов. ин-т нефти и газа им. И. М. Губкина. – М., 
1991. – 25 с. – Библиогр.: с. 25. 
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511. 622.243 
Х16 

      Хайруллин Б. Ю.   Разработка техники и технологии 
глубокого бурения с отбором керна повышенной 
информативности : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
скважин" / Хайруллин Булат Юсупович ; 
ЗапСибБурНИПИ. – Тюмень, 1997. – 22 с. – Библиогр.: 
с. 21-22. 

 
512. 622.245 

Х19 
      Ханипов Р. В.   Комплекс технологий селективной 
изоляции водонасыщенных пластов продуктивной толщи : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.15.10 "Бурение скважин" / Ханипов Расим 
Вафиевич   ; "Азнакаевскнефть" ОАО "Татнефть". –
Тюмень, 2000. – 22 с. – Библиогр.: с. 20-22. 

 
513. 622.243 

Х21 
      Харламов К. Н.   Проектирование профилей 
пространственного типа и разработка технологий 
строительства горизонтальных скважин : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение скважин" / Харламов Константин Николаевич ; 
Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т. – Тюмень, 2000. – 23 с. –
Библиогр.: с. 21-22. 

 
514. 622.244 

Х93 
      Христенко Ю. П.   Разработка и исследование 
методов нейтрализации сероводорода в буровых 
растворах : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение нафтовых и газовых 
скважин" / Христенко Юрий Петрович ; ВНИИБТ. – М., 
1986. – 23 с. – Библиогр.: с. 22-23. 

 
515. 622.243 

Х98 
      Хыдыркулиев А.   Разработка технологии бурения 
наклонных скважин для совместной эксплуатации 
нескольких горизонтов : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" / Хыдыркулиев ; Аллаберди 
; Азерб. ин-т нефти и химии им. М. Азизбекова. – Баку, 
1988. – 23 с. – Библиогр.: с. 22-23. 
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516. 622.243 
Ц86 

      Цуприков А. А.   Разработка методики определения 
базы исходных данных для контроля и управления 
процессом роторного бурения : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Цуприков Александр Александрович ; Москов. ин-т 
нефти и газа им. И. М. Губкина. – М., 1986. – 24 с. –
Библиогр.: с. 22-24. 

 
 517. 622.243 

Ч-15 
      Чайковский Г. П.   Совершенствование технологии 
турбинного бурения на основе разработки турбин с 
переменным гидравлическим сопротивлением : автореф. 
дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Чайковский Геннадий Петрович ; ВНИИБТ. – М., 1981. –
22 с. – Библиогр.: с. 21-22. 

 
518. 622.245 

Ч-35 
      Чезлов А. А.   Совершенствование тампонажных 
материалов на основе доменных шлаков для крепления 
глубоких скважин : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" / Чезлов Андрей 
Александрович ; Уфим. нефтяной ин-т. – Уфа, 1987. – 24 
с. – Библиогр.: с. 23-24. 

 
519. 622.245 

Ч-35 
      Чезлова Т. В.   Разработка тампонажного материала 
для цементирования скважин в условиях сероводородной 
агрессии и температурном интервале 20-100 гр.С : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Чезлова Татьяна Васильевна ; Уфим. нефтяной ин-т. –
Уфа, 1989. – 24 с. – Библиогр.: с. 24. 
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520. 622.244 
Ш17 

      Шайхьмежденов Ж. Г.   Стабилизация глинистых 
растворов в условиях полисолевой агрессии новым 
реагентом на основе ацеталей : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" / Шайхьмежденов Жанибек 
Гинаятович ; Уфим. нефтяной ин-т. – Уфа, 1987. – 23 с. –
Библиогр.: с. 22-23. 

 
521. 622.691 

Ш19 
      Шаманов С. А.   Исследование и совершенствование 
конструкции и технологии заканчивания горизонтальных 
скважин газа (на примере Кущёвского ПХГ) : автореф. 
дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
05.15.10 "Бурение скважин" / Шаманов Сергей 
Александрович ; Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т. –
Тюмень, 2000. – 24 с. – Библиогр.: с. 21-24. 

 
522. 622.243 

Ш20 
      Шандин С. П.   Разработка технико-технологических 
мероприятий с целью получения заданных параметров 
искривления скважин при роторном способе бурения : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
/ Шандин Сергей Петрович ; Азерб. ин-т нефти и химии 
им. М. Азизбекова. – Баку, 1988. – 15 с. – Библиогр.: с. 14-
15. 

 
 523. 622.245 

Ш25 
      Шарафутдинов З. З.   Разработка тампонажного 
материала, твердеющего со взаимным прорастанием 
кристаллогидратных структур для повышения качества 
крепления скважин с высокой агрессивностью пластовых 
флоидов : автореф. дис. на соискание учен. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых 
скважин" / Шарафутдинов Зариф Закиевич ; Уфим. 
нефтяной ин-т. – Уфа, 1986. – 23 с. – Библиогр.: с. 22-23. 
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524. 622.245 
Ш28 

      Шатов А. А.   Разработка тампонажного материала 
для крепления скважин в условиях повышенных и 
высоких температур : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
скважин" / Шатов Александр Алексеевич ; Уфим. 
нефтяной ин-т. – Уфа, 1989. – 24 с. – Библиогр.: с. 22-23. 

 
525. 622.24 

Ш46 
      Шеметов В. Ю.   Научно-методические и инженерные 
основы охраны окружающей среды при строительстве 
скважин : автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра 
техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение скважин" / 
Шеметов Валерий Юрьевич ; Всесоюз. науч.-исслед. и 
проектный ин-т по креплению скважин и буровым 
растворам. – Краснодар, 1990. – 48 с. – Библиогр.: с. 41-
47. 

 
526. 622.243 

Ш47 
      Шенбергер В. М.   Разработка техничесих средств и 
технологий для повышения качества строительства 
наклонно направленных скважин в Западной Сибири: 
(проблемы, решения) : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
скважин" / Шенбергер Владимир Михайлович ; Тюмен. 
гос. нефтегазовый ун-т. – Тюмень, 1996. – 73 с. –
Библиогр.: с. 67-71. 

 
527. 622.24 

Ш54 
      Шешукова Г. Н.   Повышение эффективности 
кускового метода разбуривания нефтяных месторождений 
Западной Сибири : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение 
скважин" / Шешукова Галина Николаевна ; Сибир. науч.-
исслед. ин-т нефтяной пром-сти. – Тюмень, 1997. – 25 с. –
Библиогр.: с. 23-25. 
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528. 622.245 
Ш95 

      Шульгина Н. Ю.   Исследование и разработка 
водоизолирующих составов для физико-химической 
кольматации проницаемых пластов в процессе бурения 
скважин : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение скважин" 
/ Шульгина Наталья Юрьевна ; Тюмен. гос. нефтегазовый 
ун-т. – Тюмень, 1997. – 23 с. – Библиогр.: с. 21-23. 

 
529. 622.245 

Ю91 
      Юсупов И. Г.   Крепление нефтяных скважин органо-
минеральними композиционными материалами : автореф. 
дис. на соискание учен. степени д-ра техн. наук : спец. 
05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" / Юсупов
Изиль Галимзянович ; Уфим. нефтяной ин-т. – Уфа, 
1984. – 48 с. – Библиогр.: с. 44-48. 

 
530. 622.245 

Я31 
      Ягубов Н. И.   Научные и практические основы 
расчета обсадных колонн на прочность и устойчивость в 
сложных реофизических условиях : автореф. дис. на 
соискание учен. степени д-ра техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение нефтяных и газовых скважин"; спец. 01.02.06
"Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры
/ Ягубов Наби Ибрагим оглы ; Азерб. ин-т нефти и химии 
им. М. Азизбекова. – Баку, 1986. – 51 с. – Библиогр.: с. 48-
51. 

 
531. 622.24 

Я54 
      Ямалтдинов А. И.   Стабилизация режима работы 
опор шарошечных долот с целью повышения их 
показателей в глубоком бурении : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.15.10 
"Бурение нефтяных и газовых скважин" / Ямалтдинов
Асгат Инсапович ; Уфим. нефтяной ин-т. – Уфа, 1985. – 22 
с. – Библиогр.: с. 20-22. 
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532. 622.244 
Я60 

      Яненко В. И.   Совершенствование технологии 
первичного вскрытия продуктивных горизонтов с 
применением катионных ПАВ и электролитов : автореф. 
дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых скважин" / Яненко
Владимир Иванович ; Всесоюз. науч.-исслед. и проектный 
ин-т по креплению скважин и буровым растворам. – М., 
1989. – 18 с. – Библогр.: с. 17-18. 

 
533. 622.244 

Я72 
      Яремийчук Р. С.   Повышение качества освоения 
скважин путём управления состоянием приствольной 
зоны : автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра техн. 
наук : спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых 
скважин" / Яремийчук Роман Семенович ; Азерб. ин-т 
нефти и химии им. М. Азизбекова. – Баку, 1982. – 33 с. –
Библиогр.: с. 32-33. 

 
534. 622.248 

Я79 
      Ярыш А. Т.   Разработка и исследование методов 
повышения изолирующей способности стальных 
пластирей при восстановлении герметичности обсадных 
колонн : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
техн. наук : спец. 05.15.10 "Бурение нефтяных и газовых 
скважин" / Ярыш Александр Тарасович ; Тюмен. индустр. 
ин-т. – Тюмень, 1988. – 23 с. – Библиогр.: с. 22-23. 

 
Бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит 
 
535. 65.052.2 

Н41 
      Негрич І. М.   Організаційно-методологічні аспекти 
обліку податкових платежів підприємства для цілей 
прийняття управлінських рішень ( на прикладі 
підприємств харчової промисловості) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 
"Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / Негрич Інна 
Михайлівна ; Львів. комерц. акад. – Львів, 2003. – 20 с. –
Бібліогр.: с. 16-17. 
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Вакуумна та компресорна техніка 

 
536. 621.52 

М47 
      Мелейчук С. С.   Робочий процес і характеристики 
вихрової ежекторної ступені вакуумного агрегату : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.05.15 "Вакуумна та компресорна техніка" /
Мелейчук Станіслав Станіславович ; Сум. держ. ун-т. –
Суми, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17. 

 
Вакуумна, плазмова та 
 квантова електроніка 

 
537. 621.382 

М64 
      Миронов Д. В.   Дослідження шляхів реалізації 
діодних та тріодних генераторів і підсилювачів 
міліметрового та субміліметрового діапазонів на основі 
матричних вістрийних катодів з автоелектронною емісією 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.27.02 "Вакуумна, плазмова та квантова 
електроніка" / Миронов Дмитро Вікторович ; Нац. техн. 
ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – К., 2006. – 27 с. –
Бібліогр.: с. 22. 

 
Вентиляція, освітлення  

та теплогазопостачання 
 
538. 697.9 

А65 
      Андрійчук К. М.   Системи вентиляції зі струминними 
елементами регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, 
освітлення і теплогазопостачання" / Андрійчук Костянтин 
Миколайович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. –
Макіївка, 2007. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16-18. 
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539. 628.511 
В31 

      Веремеєнко М. В.   Підвищення енергоекологічної 
ефективності очищення вентиляційних викидів від пилу в 
циклонах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та 
теплогазопостачання" / Веремеєнко Михайло
Володимирович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. –
Макіївка, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-16. 

 
540. 622.691 

Г77 
      Гранкіна В. В.   Підвищення ефективності 
газопостачання за рахунок інтенсифікації захисту від 
сольових відкладів в системах водяного охолодження 
газомотокомпресорів (стосовно дожимних компресорних 
станцій) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та 
теплогазопостачання" / Гранкіна Вікторія Вікторівна ; 
Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Х., 2005. – 19 
с. – Бібліогр.: с. 15-16. 

 
541. 621.928 

Д56 
      Добровольський М. П.   Очищення газів від 
композиційних домішок : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, 
освітлення і теплогазопостачання" / Добровольський
Микола Петрович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та 
архіт. – Х., 2007. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17. 

 
542. 697.9 

К41 
      Кінаш О. В.   Повітрообмін у приміщеннях житлових 
будинків і його вплив на мікроклімат : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.03
"Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Кінаш
Оксана Василівна ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. –
Макіївка, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18. 
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 543. 662.99 
О-44 

      Одунламі Т. О.   Удосконалення систем опалення 
шляхом використання пасивного сонячного 
теплонадходження : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, 
освітлення та теплогазопостачання" / Одунламі Толулопе 
Абіодун Олусето ; Харків. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Х., 
2007. – 17 с. – Бібліогр.: с. 15-16. 

 
544. 697.9 

П69 
      Пранцуз О. С.   Підвищення ефективності очищення 
газів вентиляційних викидів вихровим турбулентним 
промивником : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення
та теплогазопостачання" / Пранцуз Оксана Сергіївна ; 
Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Х., 2005. – 20 
с. – Бібліогр.: с. 17-18. 

 
Відкрита розробка родовищ  

корисних копалин 
 
545. 622.271 

А67 
      Анісімов О. О.   Управління режимом гірничих робіт 
залізорудних кар'єрів при відпрацюванні розкривних 
порід крутопохилими шарами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита 
розробка родовищ корисних копалин" / Анісімов Олег 
Олександрович ; Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 
2007. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16. 

 
546. 622.271 

К17 
      Кальчук С. В.   Обгрунтування параметрів 
селективної технології видобування вапняків для потреб 
цукрової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита 
розробка родовищ корисних копалин" / Кальчук Сергій 
Володимирович ; Криворіз. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 
2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17. 
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547. 622.235 
К59 

      Козлов С. С.   Способ повышения эффективности 
взрывной отбойки обводненных трещиноватых скальных 
пород : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
техн. наук : спец. 05.15.03 "Открытая разработка 
месторождений полезных ископаемых" / Козлов Сергей 
Степанович ; Криворож. горнорудный ин-т. – Кривой Рог, 
1986. – 25 с. – Библиогр.: с. 24. 

 
548. 622.271 

Н55 
      Несмашний Є. О.   Прогноз стійкості та оптимізація 
параметрів відкритих гірничих виробок з урахуванням їх 
деформованого стану : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита 
розробка родовищ корисних копалин" / Несмашний Євген 
Олександрович ; Криворіз. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 
1998. – 36 с. – Бібліогр.: с. 32-34. 

 
549. 622.271 

Р69 
      Романенко О. В.   Наукові основи технології 
внутрішнього відвалоутворення на крутоспадних 
родовищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита розробка родовищ 
корисних копалин" / Романенко Олександр Васильович ; 
Криворіз. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2005. – 35 с. –
Бібліогр.: с. 27-31. 

 
550. 502.174 

Ф42 
      Фененко В. І.   Технологічні засади підвищення якості 
гірничотехнічної рекультивації земель, порушених 
марганцевими кар'єрами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита 
розробка родовищ корисних копалин" / Фененко
Володимир Іванович ; Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 
2006. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16. 
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Водопостачання, каналізація 

 
551. 628.16 

Б51 
      Бернацький М. В.   Магнітно-реагентне очищення 
води в магнітних відстійниках сотової структури : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Бернацький
Микола Васильович ; Нац. ун-т водного господарства та 
природокористування. – Рівне, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 
с. 16-17. 

 
 552. 628.16 

В27 
      Величко С. В.   Знезалізнення підземних вод на 
фільтрах з стільниковим кордієритовим завантаженням : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Величко
Світлана Віталіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 
2007. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15. 

 
553. 628.11 

Д39 
      Десятерик Р. В.   Обгрунтування параметрів хімічної 
генерації водозабірних свердловин : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.04 
"Водопостачання, каналізація" / Десятерик Роман 
Васильович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2007. – 20 
с. – Бібліогр.: с. 17. 

 
554. 628.3 

К72 
      Костенко С. Ю.   Задачі гідравліки потоків в 
горизонтальних відстійниках водопровідних очисних 
споруд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" 
/ Костенко Сергій Юрійович ; Харків. держ. техн. ун-т 
буд-ва та архіт. – Х., 2006. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-15. 
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555. 628.3 
К75 

      Кочетов Г. М.   Наукове обгрунтування і розробка 
методів і споруд для утилізації нікелю із стічних вод
гальванічних виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.23.04 "Водопостачання, 
каналізація" / Кочетов Геннадій Михайлович    ; Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архіт. – К., 2007. – 34 с. – Бібліогр.: с. 28-32. 

 
556. 628.1 

К94 
      Кусковець С. Л.   Удосконалення систем 
водопостачання для цілей пожежогасіння в сільській 
місцевості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" 
/ Кусковець Сергій Леонідович ; Нац. ун-т водного госп-ва 
та природокористування. – Рівне, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 
с. 15-17. 

 
557. 628.16 

М33 
      Матвієнко О. М.   Знефторювання природних вод 
фільтруванням крізь модифіковані завантаження : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Матвієнко
Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 
2005. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15-16. 

 
558. 628.3 

Н59 
      Нечипор О. М.   Відстійник для малих витрат стічних 
вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" 
/ Нечипор Оксана Михайлівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архіт. – К., 2006. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15-16. 

 
559. 628.16 

Н59 
      Нечитайло М. П.   Удосконалена технологія 
підготовки й знезаражування питної води для малих
об'єктів водопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.04 "Водопостачання, 
каналізація" / Нечитайло Микола Петрович ; Харків. держ. 
техн. ун-т буд-ва та архіт. – Х., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 
с. 17. 
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560. 628.3 
П22 

      Пащенко О. В.   Знезаражування міських стічних вод 
полімерними електролітами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.04 
"Водопостачання, каналізація" / Пащенко Олексій 
В'ячеславович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. –
Х., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17. 

 
561. 628.3 

С65 
      Сорокіна В. Ю.   Підвищення ефективності 
зневоднення осадів на мулових майданчиках : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Сорокіна Валерія 
Юхимівна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Х., 
2006. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-17. 

 
562. 628.3 

С65 
      Сорокіна Н. В.   Локальна очистка побутових стічних 
вод в неканалізованих районах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.04 
"Водопостачання, каналізація" / Сорокіна Наталія 
Валеріївна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Х., 
2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17. 

 
563. 628.14 

Т48 
      Ткачук О. А.   Структурно-функціональне 
удосконалення систем подачі та розподілення води : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" 
/ Ткачук Олександр Андрійович ; Нац. ун-т водного та 
природокористування. – Рівне, 2007. – 32 с. – Бібліогр.: 
с. 26-30. 

 
564. 628.3 

Х18 
      Хамад І. А.   Доочистка стічних вод на установках з 
волокнисто-пінополістирольним завантаженням : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Хамад Іхаб 
Ахмад ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2007. – 19 с. –
Бібліогр.: с. 16. 

 



 145 

565. 628.2 
Ю83 

      Юрченко В. О.   Розвиток науково-технологічних 
основ експлуатації споруд каналізації в умовах 
біохімічного окислення неорганічних сполук : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.23.04 "Водопостачання, каналізація" 
/ Юрченко Валентина Олександрівна ; Харків. держ. техн. 
ун-т буд-ва та архіт. – Х., 2007. – 36 с. – Бібліогр.: с. 30-33. 

 
Геліофізика і фізика Сонячної системи 

 
 566. 523.4 

Г24 
      Гафтонюк Н. М.   Періоди обертання і подвійність 
обраних астероїдів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.03.03 "Геліофізика і 
фізика Сонячної системи" / Гафтонюк Нінель Михайлівна
; НАН України, Голов. астроном. обсерваторія. – К., 
2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-16. 

 
567. 523.4 

Г85 
      Гринько Є. С.   Моделювання розсіювання світла 
планетними реголітами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.03.03 "Геліофізика і 
фізика Сонячної системи" / Гринько Євген Сергійович ; 
НАН України, Голов. астроном. обсерваторія. – К., 2006. –
19 с. – Бібліогр.: с. 15-16. 

 
568. 523.6 

К59 
      Козак П. М.   Фотометрія і кінематика метеорів за 
телевізійними спостереженнями : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.03.03 
"Геліофізика і фізика Сонячної системи" / Козак Павло 
Миколайович ; НАН України, Голов. астроном. 
обсерваторія. – К., 2006. – 22 с. – Бібліогр.: с. 16-19. 
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569. 523.9 
К82 

      Криводубський В. Н.   Параметри динамо і 
перебудова великомасштабного магнітного поля в
конвективній зоні Сонця : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.03.03 "Геліофізика і
фізика Сонячної системи" / Криводубський Валерій 
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С13 
      Савчук С. Г.   Основи формування геодезичної 
референцної системи України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.24.01 "Геодезія" 
/ Савчук Степан Григорович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехн.". – Львів, 2005. – 36 с. – Бібліогр.: с. 31-34. 

 
607. 528.48 

С17 
      Самойленко О. М.   Геодезичні методи визначення 
геометричних параметрів динамічних об'єктів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" 
/ Самойленко Олександр Миколайович ; Нац. техн. ун-т 
України, "Київ. політехн. ін-т". – К., 2011. – 32 с. –
Бібліогр.: с. 16-17. 
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608. 528.9 
С33 

      Сесін В. А.   Теоретико-методичні основи 
геоінформаційного картографування лісового господарста 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : спец. 11.00.12 "Географічна картографія" 
/ Сесін Володимир Анатолійович ; НАН України, Ін-т 
географії. – К., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: . 18. 
 

 
609. 550 

Ч-47 
      Черін А. Г.   Геопросторові моделі та сервіси 
побудови геопорталу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.24.01 "Геодезія,
фотограмметрія та картографія" / Черін Андрій
Геннадійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2013. –
20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 18. 

 
610. 528.48 

Ч-64 
      Чирва О. С.   Системний підхід до дослідження 
деформацій металевих висотних споруд на стадії 
випробувань, будівництва та експлуатації : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.24.01 
"Геодезія, фотограмметрія та картографія" /  Чирва
Олександр Сергійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 
2012. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15-16. 

 
611. 528.72 

Ш79 
      Шостак А. В.   Методи і моделі мікрофотограмметрії 
у прикладних наукових дослідженнях : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.24.01 
"Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Шостак Анна
Володимирівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 
2012. – 28 с. Бібліогр.: с. 23-25. 

 
612. 528.48 

Ш95 
      Шульц Р. В.   Методичні основи геодезичного 
забезпечення мобільної картографічної системи : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.24.01" Геодезія" /. Шульц Роман Володимирович ;
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2006. – 16 с. – Бібліогр.: 
с. 14. 
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613. 528.48 
Я66 

      Янчук О. Є.   Геодезичний моніторинг техногенно-
навантажених територій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.24.01 "Геодезія, 
фотограмметрія та картографія" / Янчук Олександр 
Євгенович ; Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2011. –
18 с. – Бібліогр.: с. 16. 

 
614. 528.2 

Я72 
      Ярема Н. П.   Моделювання системи 
фундаментальних параметрів Землі на основі геодезичних 
та астрономічних даних : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.24.01 "Геодезія" 
/ Ярема Наталія Петрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехн.". –
Львів, 2007. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14. 

 
Геологічна інформатика 

 
 
615. 550.8 

Т47 
      Тішаєв І. В.   Розв'язання промислово-геофізичних 
задач класифікації методами штучних нейронних мереж 
та вейвлет-аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 04.00.05 "Геологічна 
інформатика" / Тішаєв Іван Васильович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 24 с. – Бібліогр.: с. 20-
21. 

 
616. 550.831 

Ш96 
      Шумік С. В.   Просторова побудова полів вищих 
вертикальних похідних гравітаційного потенціалу і їх 
застосування для розв'язку оберненої задачі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 
04.00.05 "Геологічна інформатика" / Шумік Світлана 
Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К., 
2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17. 
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Геологія металевих і неметалевих 

 корисних копалин 
 
617. 553.52 

Б24 
      Баранов П. М.   Критерії комплексної геолого-
промислової оцінки гранітоїдів Західно-Приазовського
блока Українського щита : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.11 "Геологія 
металевих і неметалевих корисних копалин" 
/ Баранов Петро Миколайович ; Ін-т геохімії 
навколишнього середовища. – К., 2007. – 32 с. – Бібліогр.: 
с. 27-29. 

 
618. 553.41 

Д72 
      Драгомирецький О. В.   Закономірності розміщення 
та основи прогнозу золоторудних формацій центральної 
частини Українського щита : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.11 "Геологія 
металевих і неметалевих корисних копалин" 
/ Драгомирецький Олександр Валентинович ; Нац. гірн. 
ун-т. – Дніпропетровськ, 2005. – 44 с. – Бібліогр.: с. 36-40. 

 
619. 553.41 

Л63 
      Лисенко О. А.   Геологічна будова та закономірності 
локалізації руд Сурозького родовища золота (Сорокинська 
зеленокам'яна структура, Західне Приазов'я) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
04.00.11 "Геологія металевих і неметалевих корисних 
копалин" / Лисенко Олександр Анатолійович ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана-Франка. – Львів, 2006. – 24 с. – Бібліогр.: 
с. 20-21. 
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Геологія океанів і морів 

 
620. 551.351 

К16 
      Какаранза С. Д.   Умови осадконакопичення 
перехідної зони північно-західного шельфу до 
глибоководної западини Чорного моря в пізньоплестоцен-
голоценовий час : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геол. наук : спец. 04.00.10 "Геологія океанів і морів" 
/ Какаранза Сергій Дмитрович ; НАН України, Ін-т геол. 
наук. – К., 2007. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18-20. 

 
621. 551.781 

К52 
      Клюшина Г. В.   Літологія і фаціальні особливості 
олігоценових відкладів північно-західного шельфу 
Чорного моря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 04.00.10 "Геологія океанів і морів" 
/ Клюшина Ганна-Христина Володимирівна ; НАН 
України, Ін-т геол. наук. – К., 2006. – 23 с. – Бібліогр.: 
с. 20-21. 

 
Геологія твердих горючих копалин 

 
622. 552.51 

Ж71 
      Жикаляк М. В.   Геологічні чинники формування 
колекторських властивостей пісковиків Південно-Західної 
частини Донбасу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геол. наук : спец. 04.00.16 "Геологія твердих 
горючих копалин" / Жикаляк Микола Васильович ; Нац. 
гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2005. – 18 с. – Бібліогр.: 
с. 15-16. 

 
623. 553.94 

С13 
      Савчук В. С.   Нижньокарбонове вугілля України: 
склад, якість та основні напрями його раціонального 
використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-
ра геол. наук : спец. 04.00.16 "Геологія твердих горючих 
копалин" / Савчук В’ячеслав Степанович ; Нац. гірн. ун-
т. – Дніпропетровськ, 2006. – 36 с. – Бібліогр.: с. 30-34. 
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Геологія 

 
624. 551.248 

П14 
      Палиенко В. П.   Голоценовые движения земной коры 
в Предкарпатском краевом прогибе и формирование 
аллювия : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
геол.-минерал. наук : спец. 04.120 "Геология" / Палиенко
В. П. ; АН УССР, ин-т геол. наук. – К., 1970. – 22 с. –
Библиогр.: с. 21-22. 

 
625. 551.781 

С50 
      Смирнов С. Е.   Палеогеновые отложения 
Мармарошской и Пенинской зон Украинских Карпат : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. геол.-
минерал. наук : спец. 120 "Геология" / Смирнов С. Е.    ; 
Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1970. – 24 с. –
Библиогр.: с. 22-24. 

 
626. 550.36 

Ц93 
      Цыбуля Л. А.   Геолого-гидрогеологические факторы 
и их влияние на геометрический режим Припятской 
впадины : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
геол.-минерал. наук : спец. 120 "Геология" / Цыбуля Л. А.
; АН Белорус. ССР, Лаборатория геохим. наук. – Минск, 
1969. – 27 с. – Библиогр.: с. 26-27. 

 
627. 551.243 

Ц97 
      Цыпко А. К.   Соотношение верхнепалеозойского и 
мезозойского структурно-тектонических этажей и 
методика поисков залежей нефти и газа в северо-западной 
части Днепровско-Донецкой впадины : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 
120 "Геология" /. Цыпко А. К. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана 
Франко. – Львов, 1968. – 25 с. – Библиогр.: с. 24-25. 
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628. 552.52 
Ш35 

      Швыдкий Ю. Н.   Изучение минералогического 
состава глинистых фракций с целью восстановления 
условий осадконакопления четвертичных отложений 
западного Закарпатья : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 04.120 
"Геология" / Швыдкий Ю. Н. ; АН УССР, Ин-т геол. 
наук. – К., 1970. – 23 с. – Библиогр.: с. 23. 

 
629. 55(477.7

5) 
Ш90 

      Штернов А. Г.   Геология и генезис грязевых 
вулканов Керченско-Таманского района : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 
120 "Геология" / Штернов А. Г. ; АН УССР, Ин-т геол. 
наук. – К., 1968. – 24 с. – Библиогр.: с. 23-24. 

 
Геологія, пошуки і розвідка нафтових і  

газових родовищ 
 
630. 553.98 

А17 
      Абукова Л. А.   Палеогидрогеологические условия 
нефтегазонакопления платформенной части 
Туркменистана : автореф. дис. на соискание учен. степени 
канд. геол.-минерал. наук : спец. 04.00.17 "Геология, 
поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений" 
/ Абукова Лейла Азретовна ; Москов. ин-т нефтехим. и 
газовой пром-сти им. И. М. Губкина. – М., 1980. – 25 с. –
Библиогр.: с. 22-25. 

 
631. 553.98 

А29 
      Аджай К. М.   Методика изучения комплексного 
влияния геолого-промысловых характеристик залежей на 
извлечение нефти : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 04.00.17 
"Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений" / Аджай Кореде Майк ; Москов. ин-т 
нефти и газа им. И. М. Губкина. – М., 1988. – 21 с. –
Библиогр.: с. 21. 
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632. 550.98 
А50 

      Алиев Р. Н.   Влияние геолого-физических 
особенностей на нефтеотдачу пласта продуктивной толщи 
Бакинского архипелага : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 04.00.17 
"Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений" / Алиев Расим Наджаф оглы ; АН Укр. 
ССР, Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых. –
Львов, 1987. – 21 с. – Библиогр.: с. 20-21. 

 
633. 553.98  

А65 
      Андреев В. М.   Прогнозирование нефтегазоносности 
на стадии выявления и подготовки объектов к поисковому 
бурению (на примере Хатангско-Вилюйской 
газонефтеносной провинции) : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. геол-минерал. наук : спец. 04.00.17 
"Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений" / Андреев Владимир Михайлович ; 
Грознен. нефтяной ин-т им. акад. М. Д. 
Миллионщикова. – Грозный, 1988. – 23 с. – Библиогр.: 
с. 21-23. 

 
634. 553.98 

А79 
      Аракелян В. А.   Принципы информационного 
обеспечения подсчета запасов нефти и газа и построение 
адаптивной системы размещения разведочных скважин : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. геол.-
минерал. наук : спец. 04.00.17 "Геология, поиски и 
разведка нефтяных и газовых месторождений" / Аракелян
Владимир Арамович ; ВНИГНИ. – М., 1979. – 23 с. –
Библиогр.: с. 23. 

 
635. 553.981 

А92 
      Атагельдыев О. Б.   Геологическая неоднородность 
продуктивных пластов Восточной Туркмении и ее 
влияние на разработку газовых месторождений на 
различных этапах освоения : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. геол.- минерал. наук : спец. 04.00.17 
"Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений" / Атагельдыев Оразмухаммет Бабаевич ; 
ВНИИГАЗ. – М., 1991. – 24 с. – Библиогр.: с. 23-24. 
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636. 622.276 
А92 

      Атамамедов Е.   Влияние особенностей 
геологического строения на выработку многопластовых 
нефтегазовых залежей месторождения Котур-Тепе : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. геол.-
минерал. наук : спец. 04.00.17 "Геология, поиски и 
разведка нефтяных и газовых месторождений" 
/ Атамамедов Егенмамед ; БашНИПИнефть. – Уфа, 1985. –
18 с. – Библиогр.: с. 18. 

 
637. 553.98 

Б24 
      Барановская Н. Я.   Тектонически экранированные 
залежи нефти и газа в палеозойских отложениях 
Днепровско-Донецкой впадины и методика их поисков : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. геол.-
минерал. наук : спец. 04.00.17 "Геология, поиск и разведка 
нефтяных и газовых месторождений" / Барановская Нина 
Яковлевна ; Ин-т геол. геохимии и горючих ископаемых. –
Львов, 1978. – 26 с. – Библиогр.: с. 25-26. 

 
638. 553.98 

Б25 
      Барков С. Л.   Литолого-палеогеографические модели 
готерив-барремских отложений Сургутского свода в связи 
с разработкой нефтегазовых залежей : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 
04.00.17 "Геология, поиски и разведка нефтяных и 
газовых месторождений" / Барков Сергей Львович ; 
Тюмен. индустр. ин-т. – Тюмень, 1984. – 21 с. –
Библиогр.: с. 19-21. 

 
639. 553.981 

Б26 
      Бартащук А. В.   Особенности геологического 
строения и перспективы нефтегазоносности 
глубокопогруженных нижнекаменноугольных и 
девонских горизонтов южной краевой зоны Днепровско-
Донецкой впадины : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 04.00.17 
"Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений" / Бартащук Алексей Вацлавович ; 
ВНИИГАЗ. – М., 1994. – 16 с. – Библиогр.: с. 15-16. 
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Б27 

      Бассаль А. К.   Методика изучения параметров 
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их разведкой на нефть и газ : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 04.136 
"Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений" / Перехода А. С. ; Грознен. нефтяной ин-
т. – Грозный, 1970. – 19 с. – Библиогр.: с. 19. 
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737. 553.98 
П27 

      Пермяков А. П.   Моделирование геологических 
разрезов на ЭВМ (на примере месторождений нефти и 
газа Среднего Приобья) : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 04.00.17 
"Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений" / Пермяков Анатолий Петрович ; Тюмен. 
индустр. ин-т. – Тюмень, 1987. – 24 с. – Библиогр.: с. 21-
24. 

 
738. 55 

П30 
      Петрашкевич М. И.   Геологическое строение и 
перспективы нефтегазоносности Закарпатского 
внутреннего прогиба : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 136 "Геология и 
разведка нефтяных и газовых месторождений" 
/ Петрашкевич М. И. ; Львов. ун-т им. Ивана Франко. –
Львов, 1968. – 22 с. – Библиогр.: с. 21-22. 

 
739. 553.981 

П30 
      Петренко В. И.   Геолого-физические и 
геохимические процессы, связанные с природными газами 
(на прим. газоконденсатных месторождений) : автореф. 
дис. на соискание учен. степени д-ра геол.-минерал. наук : 
спец. 04.00.17 "Геология, поиски и разведка нефтяных и 
газовых месторождений" ; спец. 05.15.06 "Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" 
/ Петренко Василий Иванович ; ВНИИГАЗ. – М., 1993. –
59 с. – Библиогр.: с. 50-59. 

 
740. 553.981 

П39 
      Плотников А. А.   Формирование, поиски и разведка 
гидродинамически экранированных залежей газа : 
автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра геол.-
минерал. наук : спец. 04.00.17 "Геология, поиски и 
разведка нефтяных и газовых месторождений" 
/ Плотников Александр Александрович ; ВНИИГАЗ. – М., 
1989. – 50 с. – Библиогр.: с. 45-49. 
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      Погребняк М. М.   Нефтесырьевая база и 
перспективы развития поисково-разведочных работ в 
Удмуртской АССР : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 04.00.17 
"Геология, поиск и разведка нефтяных и газовых 
месторождений" / Погребняк Михаил Митрофанович ; 
Перм. политехн. ин-т. – Пермь, 1987. – 27 с. – Библиогр.: 
с. 26-27. 

 
742. 550.834 

П47 
      Поздняков В. А.   Метод фокусирования как средство 
повышения геологической информативности 
сейсморазведки в условиях Катангской седловины 
Сибирской платформы : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 04.00.17 
"Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений" / Поздняков Владимир Александрович ; 
Грознен. нефтяной ин-т им. акад. М. Д. 
Миллионщикова. – Грозный, 1987. – 22 с. – Библиогр.: 
с. 21-22. 

 
743. 553.98 

П57 
      Поплюйко А. Г.   Перспективы нефтегазоносности 
зоны сочленения предпатомского прогиба, вилюйской 
гемисинеклизы и алданской антеклизы : автореф. дис. на 
соискание учен. степени. канд. геол.-минерал. наук : спец. 
04.00.17 "Геология, поиски и разведка нефтяных и 
газовых месторождений" / Поплюйко Анатолий 
Георгиевич ; Сибир. науч.-исслед. ин-т геологии, 
геофизики и минерал. сырья. – Новосибирск, 1988. – 17 
с. – Библиогр.: с. 17. 
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744. 553.981 
П58 

      Попов И. П.   Оценка геологопромысловых 
параметров карбонатных коллекторов при подсчете 
запасов и разработке (на примере нефтяных и газовых 
месторождений Таджикской депрессии) : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 04.00.17 
"Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений" / Попов Иван Павлович ; Тюмен. 
индустр. ин-т. – Тюмень, 1986. – 26 с. – Библиогр.: с. 25-
26. 

 
745. 550.822 

П59 
      Пороскун В. И.   Методика определения 
рациональных систем размещения скважин при разведке 
массивных залежей : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 04.00.17 
"Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений" / Пороскун Владимир Ильич ; 
ВНИГНИ. – М., 1979. – 21 с. – Библиогр.: с. 20-21. 

 
746. 553.981 

П64 
      Потеряев А. Г.   Закономерности размещения 
крупных месторождений природного газа в осадочных 
басейнах : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
геол.-минерал. наук : спец. 04.00.17 "Геология, поиски и 
разведка нефтяных и газовых месторождений" / Потеряев
Владимир Ильич ; Тюмен. индустр. ин-т. – Тюмень, 
1986. – 22 с. – Библиогр.: с. 18-22. 

 
747. 553.98 

П96 
      Пятков В. И.   Методы совместной обработки 
разнотипной геолого-геофизической информации с целью 
геомитризации нефтяных и газовых залежей : автореф. 
дис. на соискание учен. степени канд. геол.-минерал. наук 
: спец. 04.00.17 "Геология, поиски и разведка нефтяных и
газовых месторождений" / Пятков Вячеслав Иванович ; 
Тюмен. индустр. ин-т. – Тюмень, 1984. – 23 с. –
Библиогр.: с. 21-23. 
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Р34 

      Резак Н.   Рациональный комплекс поисково-
разведочных работ в шельфовых зонах морей (на примере 
Бакинского архипелага) : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 04.00.17 
"Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений" / Резак Набиль ; Грознен. нефтяной ин-т 
им. акад. М. Д. Миллионщикова. – Грозный, 1978. – 21с. –
Библиогр.: с. 20-21. 

 
749. 553.98 

Р34 
      Резников А. Н.   Геохимические особенности газов, 
конденсатов и нефтей зоны катагенеза : автореф. дис. на 
соискание учен. степени д-ра геол.-минерал. наук : спец. 
136 "Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений" / Резников А. Н. ; Азерб. ин-т нефти и 
химии им. М. Азизбекова. – Баку, 1970. – 43 с. –
Библиогр.: с. 42-43. 

 
750. 553.661 

Р34 
      Резниченко Л. Б.   Геологические особенности 
Предкарпатских серных месторождений и их подготовка 
для разработки подземной выплавкой (на примере 
Язовского месторождения) : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 04.00.14 
"Геология, поиски и разведка рудных и нерудных 
месторождений" / Резниченко Лев Борисович ; Москов. 
геологоразведочн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – М., 
1982. – 24 с. – Библиогр.: с. 23-24. 

 
751. 553.981 

Р64 
      Розенберг И. Б.   Опыт изучения фильтрационных 
характеристик терригенных коллекторов применительно к 
задачам доразведки и разработки газовых месторождений 
: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. геол.-
минерал. наук : спец. 04.00.17 "Геология, поиски и 
разведка нефтяных и газовых месторождений" / Розенберг
И. Б. ; АН Узбек. ССР, Ин-т геологии и разведки 
нефтяных и газовых месторождений. – Ташкент, 1977. –
17 с. – Библиогр.: с. 16-17. 
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752. 553.98 
Р69 

      Романов Е. А.   Геолого-физические особенности 
глинистых низкопроницаемых коллекторов алымской 
свиты Нижневартовского свода и их учет при подсчете
запасов нефти : автореф. дис. на соискание учен. степени 
канд. геол.-минерал. наук : спец. 04.00.17 "Геология, 
поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений" 
/ Романов Евгений Аркадьевич ; Тюмен. индустр. ин-т. –
Тюмень, 1985. – 24 с. – Библиогр.: с. 23-24. 

 
753. 553.98 

Р69 
      Романович И. С.   Исcледование закономерностей 
пространственного размещения залежей нефти и газа в 
Припятско-Днепровско-Донецкой провинции с целью 
изучения условий их формирования и разработки новых 
перспективных направлений поисков : автореф. дис. на 
соискание учен. степени д-ра геол.-минерал. наук : спец. 
04.00.17 "Геология, поиски и разведка нефтяных и
газовых месторождений" /Романович Иван Стипанович ; 
Москов. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти им. И. М. 
Губкина. – М., 1978. – 39 с. – Библиогр.: с. 38-39. 

 
 754. 551.2 

Р75 
      Рослий І. С.   Геодинаміка і нафтогазоносність 
Дніпровсько-Донецького рифтогену : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.17 
"Геологія нафти і газу" / Рослий Іван Степанович ; НАН 
України, Ін-т геол. наук. – К., 2001. – 36 с. – Бібліогр.: 
с. 30-32. 

 
755. 553.98 

Р83 
      Руднев А. Н.   Исследование внутренней структуры и 
нефтегазоносности доюрских отложений Южного 
Мангышлака с использованием корреляционного анализа 
: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. геол.-
минерал. наук : спец. 04.00.17 "Геология, поиски и 
разведка нефтяных и газовых месторождений / Руднев
Анатолий Николаевич ; Москов. ин-т нефтехим. и газовой 
пром-сти им. И. М. Губкина. – М., 1979. – 24 с. –
Библиогр.: с. 23-24. 
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Р93 

      Рыбак В. К.   Палеотектонический анализ 
платформенных структур с применением математических 
методов и ЭВМ на примере Сургутского
нефтегазоносного района : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 04.00.17 
"Геология, поиск и разведка нефтяных и газовых 
месторождений" / Рыбак Владимир Кириллович ; Тюмен. 
индустр. ин-т. – Тюмень, 1980. – 22 с. – Библиогр.: с. 21-
22. 

 
757. 553.98 

Р93 
      Рыбьяков Б. Л.   Закономерности размещения и 
методика поисков и разведки месторождений нефти и газа 
в южных районах Лено-Тунгусской провинции : автореф. 
дис. на соискание учен. степени канд. геол.-минерал. наук 
: спец. 04.00.17 "Геология, поиски и разведка нефтяных и 
газовых месторождений" / Рыбьяков Борис Леонидович ; 
Сибир. науч.-иссллед. ин-т геологии, геофизики и 
минерал. сырья. – Новосибирск, 1987. – 21 с. – Библиогр.: 
с. 16-21. 

 
758. 553.981 

Р93 
      Рыжов А. Е.   Фильтрационно-ёмкостные 
характеристики низкопроницаемых карбонатных пород 
Астраханского и Карачаганакского газоконденсатных 
месторождений : автореф. дис. на соискание учен. степени 
канд. геол.-минерал. наук : спец. 04.00.17 "Геология, 
поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений" 
/ Рыжов Алексей Евгеньевич ; ВНИИГАЗ. – М., 1991. – 24 
с. – Библиогр.: с. 22-23. 

 
759. 553.985 

С14 
      Садреев А. М.   Особенности геологического строения 
и размещения залежей битумов шешминского горизонта в 
зоне сочленения Южно-Татарского свода с Мелекесской 
впадиной : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
геол.-минерал. наук : спец. 04.00.17 "Геология, поиски и 
развекдка нефтяных и газовых месторождений" / Садреев
Алям Мунирович ; АН СССР, Ин-т геологии и разработки 
горючих ископаемых. – М., 1983. – 22 с. – Библиогр.: 
с. 21-22. 
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      Санин В. П.   Методические вопросы учета 
геологических особенностей и повышение достоверности 
параметров нефтяных залежей при подсчете запасов 
нефти (на примере месторождений Тюменской области) : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. геол.-
минерал. наук : спец. 04.00.17 "Геология, поиски и 
разведка нефтяных и газовых месторождений" 
/ Санин Валерий Петрович ; Тюмен. индустр. ин-т. –
Тюмень, 1978. – 20 с. – Библиогр.: с. 18-20. 

 
761. 553.98 

С19 
      Сапрыгин С. М.   Структуры и факторы 
нефтегазонакопления сейсмоактивных районов Дальнего 
Востока : автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра. 
геол.-минерал. наук : спец. 04.00.17 "Геология, поиски и 
разведка нефтяных и газовых месторождений" / Сапрыгин
Сергей Михайлович    ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т 
природных газов. – М., 1987. – 42 с. – Библиогр.: с. 40-42. 

 
762. 553.98 

С24 
      Светлов К. В.   Геологопромысловая модель залежей 
нефти баженовской свиты (на примере месторождения 
Большой Салым) : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 04.00.17 
"Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений" / Светлов Константин Валентинович ; 
Тюмен. индустр. ин-т. – Тюмень, 1987. – 23 с. –
Библиогр.: с. 22-23. 

 
763. 551.24 

С24 
      Свищев В. М.   Тектоника и нефтегазоносность 
Висимской и Бымско - Кунгурской окраинных впадин 
северо-востока Волжско-Камской антеклизы : автореф. 
дис. на соискание учен. степени канд. геол.-минерал. наук 
: спец. 04.00.17 "Геология, поиски и разведка нефтяных и 
газовых месторождений" / Свищев  Владимир 
Михайлович ; Ин-т геологии и разведки горючих 
ископаемых. – М., 1981. – 26 с. – Библиогр.: с. 25-26. 
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764. 553.981 
С32 

      Серебряков О. И.   Онтогенез сероводорода 
природных газов месторождений Прикаспийской впадины 
: автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра геол.-
минерал. наук : спец. 04.00.17 "Геология, поиски и 
разведка нефтяных и газовых месторождений" 
/ Серебряков Олег Иванович ; ВНИИГАЗ. – М., 1991. – 38
с. – Библиогр.: с. 34-37. 

 
765. 553.98 

С34 
      Сидоров А. Н.   Методы математического 
моделирования в задачах разведки и подчета запасов (на 
примере нефтяных месторождений Среднего Приобья) : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. геол.-
минерал. наук : спец. 04.00.17 "Геология, поиски и 
разведка нефтяных и газовых месторождений" / Сидоров
Андрей Николаевич ; Тюмен. индустр. ин-т. – Тюмень, 
1981. – 22 с. – Библиогр.: с. 20-22. 
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С36 
      Силантьев Ю. Б.   Использование комплекса геолого-
геофизических реконструкций и прогноза газоносности 
подсолевого палеозоя в Восточной части Прикаспийской 
впадины : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
геол.-минерал. наук : спец. 04.00.17 "Геология, поиски и 
разведка нефтяных и газовых месторождений" 
/ Силантьев Юрий Борисович ; ВНИИГАЗ. – М., 1981. –
21 с. – Библиогр.: с. 19-21. 
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С47 
      Слизовский В. А.   Влияние условий 
осадконакопления и постседиментационных изменений в 
терригенных породах на продуктивность скважин : 
автореф. дис. на соискание учен. степени. канд. геол.-
минерал. наук : спец. 04.00.17 "Геология, поиски и 
разведка нефтяных и газовых месторождений" 
/ Слизовский Владимир Антонович ; АН СССР, Ин-т 
геологии и разработка горючих ископаемых. – М., 1990. –
22 с. – Библиогр.: с. 21-22. 
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      Смелков В. М.   Особенности геологии и геохимии 
среднекаменноугольных отложений Татарии в связи с 
оценкой перспектив их нефтеносности : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 
04.00.17 "Геология, поиск и разведка нефтяных и газовых 
месторождений" / Смелков Вячеслав Михайлович ; 
Москов. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти им. И. М. 
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Библиогр.: с. 34-37. 

 
801. 553.98 

Ш76 
      Шнырёв В. В.   Битуминологические особенности и 
коллекторские свойства осадочных отложений южной 
части Днестровско-Прутского Междуречья : автореф. дис. 
на соискание учен. степени канд. геол.-минерал. наук : 
спец. 136 "Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений" / Шнырёв В. В. ; АН УССР, Ин-т 
геологии и геохимии горючих ископаемых. – Львов, 
1968. – 20 с. – Библиогр.: с. 20. 

 
802. 553.98 

Щ61 
      Щерба В. М.   Геологическое строение и перспективы 
нефтегазоносности Крукеничской впадины внешней зоны
Предкарпатского прогиба : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 136 
"Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений" / Щерба В. М. ; Ин-т геологии и 
геохимии горючих ископаемых. – Львов, 1970. – 23 с. –
Библиогр.: с. 23. 

 
803. 553.834 

Я47 
      Яковлев А. Т.   Геологическая эффективность 
сейсморазведочных работ при изучении структурных 
планов каменноугольных, пермских и триасовых 
отложений в юго-западной части Прикаспийской впадины 
в связи с оценкой перспектив нефтегазоносности : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. геол.-
минерал. наук : спец. 04.00.17 "Геология, поиски и 
разведка нефтяных и газовых месторождений" 
/ Яковлев Алексей Тихонович ; Грознен. нефтяной ин-т 
им. акад. М. Д. Миллионщикова. – Грозный, 1982. – 22 
с. – Библиогр.: с. 21-22. 
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804. 553.98 

Я51 
      Яловенко В. И.   Тектоника глубокопогруженных 
мезозойских комплексов западной части терско-
каспийского прогиба в связи с оценкой перспектив 
нефтегазоносности : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 04.00.17"
Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений" / Яловенко Виктор Иванович ; Грознен. 
нефтяной ин-т им. акад. М. Д. Миллионщикова. –
Грозный, 1990. – 18 с. – Библиогр.: с. 17-18. 

 
805.           

. 
553.98 
Я77 

      Ярошенко А. А.   Геолого-геохимические условия 
нефтиносности и газоносности мезозойских отложений 
Терско-Каспийського передового прогиба : автореф. дис. 
на соискание учен. степени канд. геол.-минерал. наук : 
спец. 04.00.17 "Геология, поиски и разведка нефтяных и 
газовых месторождений" / Ярошенко Анатолий 
Андреевич ; Грознен. нефтяной ин-т им. акад. М. Д. 
Миллионщикова. – Грозный, 1985. – 27 с. – Библиогр.: 
с. 26-27. 

 
Геометрія і топологія 

 
806. 514.76 

В58 
      Власенко Д. І.   Опуклі гіперповерхні в ріманових 
просторах недодатної кривини : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.04
"Геометрія і топологія" / Власенко Дмитро Іванович ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2005. – 16 с. –
Бібліогр.: с. 11-12. 
 

 
807. 514.7 

Г65 
      Гончарова О. О.   Псевдосферична та лінійчаті 
підмноговиди в евклідовому просторі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.04 
"Геометрія і топологія" / Гончарова Ольга Олександрівна ; 
НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. 
Вєркіна. – Х., 2007. – 13 с. – Бібліогр.: с. 9-10. 
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808. 515.1 

М13 
      Мазуренко Н. І.   Поглинаючі системи в 
гіперпросторах, пов'язані з виміром Гаусдорфа : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 
01.01.04 "Геометрія і топологія" / Мазуренко Наталія 
Іванівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні. – Львів, 
2006. – 19 с. – Бібліогр.: с. 13-15. 

 
809. 514.7 

М31 
      Масальцев Л. О.   Геометрія багатовимірних 
підмноговидів однорідних ріманових просторів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 
01.01.04 "Геометрія і топологія" / Масальцев Леонід 
Олександрович ; НАН України, Фіз.-техн. ун-т низьких 
температур ім. Б. І. Вєркіна. – Х., 2006. – 32 с. – Бібліогр.: 
с. 28-29. 

 
Геоморфологія та палеогеографія 

 
810. 551.43 

Б14 
      Багмет О. Б.   Сучасний геоморфогенез території 
Українського плато : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 11.00.04 "Геоморфологія 
та палеогеографія" / Багмет Олег Борисович ; НАН 
України, Ін-т географії. – К., 2007. – 16 с. – Бібліогр.: 
с. 13-14. 

 
811. 552.54 

В67 
      Волік О. В.   Палеогеографічні умови утворення 
травертинів Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.04 "Геоморфологія 
та палеогеографія" /  Волік Олена Володимирівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – 20 с. –
Бібліогр.: с. 16-17. 
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812. 502.5 
В68 

      Волчанський Р. В.   Техногенез та еколого-
геоморфологічні проблеми Львівської області : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 
11.00.04 "Геморфологія і палеогеографія" / Волчанський
Ростислав Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана-
Франка. – Львів, 2007. – 24 с. – Бібліогр.: с. 20-22. 

 
813. 551.4 

Г12 
      Габчак Н. Ф.   Еколого-геоморфологічний аналіз 
Закарпатської області : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогрф. наук : спец. 11.00.04 
"Геоморфологія і палеогеографія" / Габчак Наталія 
Францівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 
2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18. 

 
814. 551.43 

Г75 
      Грабков В. К.   Основные черты строения и развития 
рельефа Курильской гряды : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. геогр. наук : спец. 11.00.04 
"Геоморфология и палеогеография" / Грабков Владимир 
Константинович ; Ленинград. гос. ун-т им.  Жданова.–
Ленинград, 1978. – 20 с. – Библиогр.: с. 19-20. 

 
815. 551.4 

К63 
      Комлєв О. О.   Історико-динамічні басейнові 
геоморфосистеми геоморфологічних формацій 
Українського щита : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра геогр. наук : спец. 11.00.04 "Геоморфологія 
та палеогеографія" / Комлєв Олександр Олександрович ; 
НАН України, Ін-т географії. – К., 2005. – 37 с. – Бібліогр.: 
с. 30-34. 

 
816. 551.4 

К78 
      Крамаренко Г. С.   Две основные проблемы ранних 
этапов Кайнозойской истории развития рельефа Юго-
Восточного Забайкалья : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. геогр. наук : спец. 11.00.04 "Геоморфология 
и палеогеография" / Крамаренко Галина Степановна ; 
Москов. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 1979. – 24 
с. – Библиогр.: с. 24. 
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817. 551.793 
Н59 

      Нечаев В. П.   Палеокриогенные процессы на 
территории Волыно-Подольской возвышенности в 
верхнем плейстоцене : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 11.00.04 "Геоморфология 
и палеогеография" / Нечаев Владимир Павлович ; АН 
СССР, Ин-т географии. – М., 1983. – 24 с. – Библиогр.: 
с. 24. 

 
818. 551.8 

П18 
      Пархоменко О. Г.   Розвиток голоценових грунтів
Середнього Придніпров'я : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.04 
"Геоморфологія та палеогеографія" / Пархоменко
Олександр Григорович ; НАН України, Ін-т географії. –
К., 2007. – 17 с. – Бібліогр.: с. 14-15. 

 
819. 551.4 

С49 
      Слывка Р. Е.   Геоморфология Водораздельно-
Верховинской области Украинских Карпат : автореф. дис. 
на соискание учен. степени канд. геогр. наук : спец. 693 
"Геоморфология" / Слывка Р. Е. ; Львов. гос. ун-т им. 
Ивана Франко. – Львов, 1971. – 16 с. – Библиогр.: с. 16. 

 
820. 551.4 

Т33 
      Теодорович Л. В.   Природні умови палеоліту 
Північного Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.04 "Геоморфологія 
та палеогеографія" / Теодорович Лариса Віталіївна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана-Франка. – Львів, 2005. – 19 с. –
Бібліогр.: с. 17. 

 
Геотектоніка 

 
821. 551.243 

Б90 
      Бубняк А. М.   Геодинаміка позломів Передкарпаття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 
спец. 04.00.04 "Геотектоніка" / Бубняк Андрій 
Миколайович ; НАН України, Ін-т геол. наук. – К., 2006. –
22 с. – Бібліогр.: с. 16-19. 
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822. 551.24 
Б90 

      Бубняк І. М.   Тектоніка зони зчленування Східно-
Європейської платформи та Українських Карпат : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 
спец. 04.00.04 "Геотектоніка" / Бубняк Ігор Миколайович ; 
НАН України, Ін-т геол. наук. – К., 2006. – 20 с. –
Бібліогр.: с. 14-18. 

 
823. 551.243 

К95 
      Кучма В. Г.   Глубинное строение разломов Украины 
(по данным ГСЗ) : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 04.00.04 
"Геотектоника" / Кучма Владимир Григорьевич ; Ин-т 
геофизики им. С. И. Субботина. – К., 1979. – 16 с. –
Библиогр.: с. 15-16. 

 
824. 551.24 

М42 
      Медведев А. П.   Природа доальпийской структуры 
Западной Украины и южной Польши : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 
04.00.04 "Геотектоника" / Медведев Альберт Павлович ; 
АН УССР, Ин-т геологии и геохимии горючих 
ископаемых. – Львов, 1976. – 24 с. – Библиогр.: с. 23-24. 

 
825. 551.4 

М47 
      Мелихов В. А.   Структурно-геоморфологические 
исследования в Днепровско-Донецкой впадине в связи с 
её нефтегазоносностью : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 123 
"Геотектоника" / Мелихов В. А. ; АН УССР, Ин-т геол. 
наук. – К., 1970. – 22 с. – Библиогр.: с. 21-22. 

 
826. 551.24 

П12 
      Павлюк М. И.   Особенности тектоники центрального 
Причерноморья (в связи с нефтегазоносностью) : автореф. 
дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
04.00.04 "Геотектоника" / Павлюк Мирослав Иванович ; 
АН УССР, Ин-т геологии и геохимии горючих 
ископаемых. – Львов, 1974. – 16 с. – Библиогр.: с. 16. 
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827. 553.98 
П18 

      Парахонская В. С.   Формирование неогеновой 
локальной складчатости и размещение залежей 
углеводородов в Северо-Сахалинском нефтегазоносном 
бассейне : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
геол.-минерал. наук : спец. 04.00.04 "Геотектоника" 
/ Парахонская Валентина Сергеевна ; Ин-т геол. наук. – К., 
1979. – 26 с. – Библиогр.: с. 26. 

 
828. 551.248 

С25 
      Свынко И. М.   Неотектоника северной части 
Подолии : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
геол.-минерал. наук : спец. 123 "Геотектоника" / Свынко
И. М. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 
1968. – 24 с. – Библиогр.: с. 23. 

 
829. 551.24 

С88 
      Ступка О. С.   Особенности тектоники равнинного 
Крыма в связи с нефтегазоносностью : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 
123 "Геотектоника" / Ступка О. С. ; АН УССР, Ин-т 
геологии и геохимии горючих ископаемых. – Львов, 
1968. – 24 с. – Библиогр.: с. 24. 

 
830. 551.24 

Ф33 
      Федорин Я. В.   Вулкано-тектонические структуры 
северо-западной части Мармарошского массива : автореф. 
дис. на соискание учен. степени канд. геол.-минерал. наук 
: спец. 04.00.04 "Геотектоника" / Федорин Ярослав 
Владимирович ; Ин-т геол. наук. – К., 1981. – 27 с. –
Библиогр.: с. 27. 

 
831. 55 

Ц18 
      Царненко П. Н.   Геологическое строение 
Полонинско-Черногорских и Горгонских Карпат : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. геол.-
минерал. наук : спец. 04.00.04 "Геотектоника" 
/ Царненко Павел Никифорович ; Ин-т геологии и 
геохимии горючих ископаемых. – Львов, 1976. – 23 с. –
Библиогр.: с. 23. 
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832. 551.22 
Ш28 

      Шаталов Н. Н.   Структурно-геологические 
особенности дайковых образований восточной части 
Приазовского массива : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 04.00.04 
"Геотектоника" / Шаталов Николай Никитович ; Ин-т 
геол. наук. – К., 1980. – 28 с. – Библиогр.: с. 28. 

 
Геофізика 

 
833. 551.51 

Б24 
      Барабанов В. С.   Динамічне і статистичне 
моделювання атмосферної циркуляції для 
Чорноморського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" 
/ Барабанов Владислав Сергійович ; Морський 
гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2006. – 19 с. –
Бібліогр.: с. 15-16. 

 
834. 550.832 

Б40 
      Безродна І. М.   Методика кількісної оцінки структури 
пустотного простору складнопобудованих порід-
колекторів та прогнозу їх продуктивності за даними ГДС 
та петрофізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Безродна
Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. –
К., 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17. 

 
835. 550.834. 

В35 
      Верпаховська О. О.   Міграційні перетворення поля 
заломлених хвиль для визначення будови геологічного 
середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" 
/ Верпаховська Олександра Олегівна ; НАН України, Ін-т 
геофізики ім. С. І. Субботіна. – К., 2006. – 20 с. –
Бібліогр.: с. 16-17. 
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836. 550.34 
В48 

      Винниченко О. Б.   Вплив природних і техногенних 
процесів на потенційно небезпечні об'єкти. Сейсмічний 
ризик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. 
наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Винниченко Олена 
Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18. 

 
837. 551.14 

Г60 
      Голиздра Г. Я.   Комплексная интерпретация 
геофизических полей при изучении глубинного строения 
земной коры и верхней мантии : автореф. дис. на 
соискание учен. степени д-ра физ.-мат. наук : спец. 
01.04.12 "Геофизика" / Голиздра Григорий Яковлевич ; 
Москов. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 1981. – 48 с. –
Библиогр.: с. 40-48. 
 

 
838. 550.312 

Є30 
      Єгорова Т. П.   Літосфера Європи за даними 
тривимірного гравітаційного моделювання : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.22 
"Геофізика" / Єгорова Тамара Петрівна ; НАН України, Ін-
т геофізики ім. С. І. Субботіна. – К., 2006. – 40 с. –
Бібліогр.: с. 32-36. 

 
839. 550.83 

К26 
      Карпенко О. М.   Науково-методичні засади оцінки 
ємнісних властивостей гірських порід тонкошаруватих 
розрізів родовищ вуглеводнів за даними геофізичних
досліджень  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Карпенко Олексій 
Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
2005. – 36 с. – Бібліогр.: с. 30-32. 

 
840. 553.94 

К72 
      Костенко Д. Т.   Геологічні фактори диференціації 
вугленосних відкладів Донбасу за магнітною
сприйнятливістю  : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" 
/ Костенко Дмитро Тарасович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – К., 2007. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15. 
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841. 550.832. 
К78 

      Красильников Б. Н.   Теоретическая и 
экспериментальная разработка физических основ 
импульсного гамма-гамма метода исследования скважин  : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 01.051 "Геофизика" / Красильников Б. Н. ; Всесоюз. 
науч.-исслед. ин-т ядерной геофизики и геохимии. – М., 
1972. – 15 с. – Библиогр.: с. 15. 

 
842. 550.312 

К78 
      Красовський О. С.   Густинне моделювання 
ізостатично врівноважених структур  : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.22 
"Геофізика" / Красовський Олексій Сергійович ; НАН 
України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. – К., 2006. – 16 
с. – Бібліогр.: с. 12. 

 
843. 550.38 

К90 
      Куликова Л. С.   Изучение вековых вариаций и 
экскурсов геомагнитного поля по палеомагнитным 
исследованиям позднеплейстоценовых континентальных 
отложений  : автореф. дис. на соискание учен. степени 
канд. геол.-минерал. наук : спец. 01.04.12 "Геофизика" 
/ Куликова Людмила Спиридоновна ; АН СССР, Ин-т 
геологии и геофизики. – Новосибирск, 1979. – 24 с. –
Библиогр.: с. 22-24. 

 
844. 551.46 

М48 
      Мельніченко О. В.   Реконструкція і аналіз 
прибережних морських течій на основі декомпозиції 
Гельмгольца  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" 
/ Мельніченко Олег Віталійович ; НАН України, 
Морський гідрофіз. ін-т. – Севастополь, 2005. – 15 с. –
Бібліогр.: с. 12-13. 

 
845. 550.348 

Н19 
      Назаревич Л. Є.   Характеристики сейсмічності і 
сейсмотектонічного процесу в зонах Карпатського регіону 
 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. гел. наук : 
спец. 04.00.22 "Геофізика" / Назаревич Леся Євстахівна ; 
НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. – К., 
2006. – 21 с. – Бібліогр.: с. 14-19. 
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846. 550.831 

О-36 
      Оганесян С. М.   Теория и численные методы 
решения трехмерных задач гравиметрии  : автореф. дис. 
на соискание учен. степени д-ра физ.-мат. наук : cпец. 
01.04.12 "Геофизика" / Оганесян Севада Мкртичевич ; АН 
УССР, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина. – К., 1987. –
36 с. – Библиогр.: с. 33-36. 

 
847. 551.24 

Р27 
      Рахимова И. Ш.   Процессы превращения вещества 
земной коры и верхней мантии и их роль в жизни земли  : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. геол.-
минерал. наук : спец. 131 "Геофизика" / Рахимова И. Ш. ; 
Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченка. – К., 1968. – 18 с. – 
Библиогр.: с. 18. 

 
848. 523 

Р47 
      Решетник В. М.   Реакція магнітосфери землі на 
перебудову геліосферного магнітного поля  : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 
04.00.22 "Геофізика" / Решетник Володимир Миколайович
; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. 
Усикова. – Х., 2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18. 

 
849. 551.465 

С17 
      Самодуров А. С.   Структуроутворення, дисипація 
енергії та вертикальний обмін у стратифікованих басейнах 
 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. фіз.-мат. 
наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Самодуров Анатолій 
Сергійович ; НАН України, Морський гідрофіз. ін-т. –
Севастополь, 2005. – 35 с. – Бібліогр.: с. 28-31. 

 
850. 550.343 

С21 
      Сафронов О. М.   Сейсмотектонічні умови і сейсмічна 
небезпека платформної частини України (для цілей 
розміщення об'єктів атомної енергетики)  : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.22 
"Геофізика" / Сафронов Олег Миколайович ; НАН 
України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. – К., 2005. – 23 
с. – Бібліогр.: с. 19-21. 
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851. 551.51 
Ф33 

      Федоренко А. К.   Збурення верхньої атмосфери 
сейсмічними процесами та сонячним термінатором  : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Федоренко Алла 
Костантинівна ; НАН України, Ін-т радіофізики та 
електроніки ім. О. Я. Усикова. – Х., 2006. – 20 с. –
Бібліогр.: с. 16-17. 

 
Геофізичні методи пошуків і розвідки родовищ 

корисних копалин 
 
852. 550.834 

А47 
      Алексеев Г. Н.   Разработка методики структурно-
формационной интерпретации данных сейсморазведки 
мов для изучения нефтегазоперспективных подсолевых 
отложений в северной бортовой зоне Прикаспийской 
впадины  : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
геол.-минерал. наук : спец. 04.00.12 "Геофизические 
методы поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых" / Алексеев Герман Николаевич ; Москов. ин-
т нефти и газа им. И. М. Губкина. – М., 1987. – 35 с. –
Библиогр.: с. 33-35. 

 
853. 550.831 

А48 
      Алем Насер   Разработка способов совместной 
интерпритации потенциальных полей и их производных  : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 04.00.12 "Геофизические методы поисков и 
разведки месторождений полезных ископаемых" / 
Алем Насер ; Москов. ин-т нефти и газа им. И. М. 
Губкина. – М., 1990. – 21 с. – Библиогр.: с. 21. 
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854. 550.834 
А50 

      Алиев Ф. Г.   Разработка методики прогнозирования 
нефтегазоперспективных объектов на акватории Южного 
Каспия с использованием данных ЦМРНП  : автореф. дис. 
на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
04.00.12 "Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых" / Алиев Фуад 
Гусейн оглы ; Москов. ин-т нефти и газа им. И. М. 
Губкина. – М., 1989. – 20 с. – Библиогр.: с. 20. 

 
855. 550.834 

Б90 
      Бузех А.   Разработка методики межскважинной 
сейсмической томографии с целью выявления залежей 
углеводородов  : автореф. дис. на соискание учен. степени 
канд. техн. наук : спец. 04.00.12 "Геофизические методы 
поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых" / Бузех Абдулрахман ; Москов. ин-т нефти и 
газа им. И. М. Губкина. – М., 1991. – 19 с. – Библиогр.: 
с. 19. 

 
856. 550.832 

В15 
      Валиуллин Р. А.   Разработка методики исследований 
и интерпретации данных термометрии при 
компрессорном освоении и опробовании нефтяных 
скважин  : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
техн. наук : спец. 04.00.12 "Геофизические методы 
поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых" / Валиуллин Рим Абдуллович ; Москов. ин-т 
нефти и газа им. И. М. Губкина. – М., 1987. – 24 с. –
Библиогр.: с. 21-24. 

 
857. 550.83 

В19 
      Васильев П. С.   Разработка методики изучения и 
учета влияний сезонных явлений и неоднородностей 
криолитозоны на потенциальные поля при детальных 
геофизических исследованиях в условиях Якутии  : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 04.00.12 "Геофизические методы поисков и 
разведки месторождений полезных ископаемых" 
/ Васильев Петр Степанович ; Гос. акад. нефти и газа им. 
И. М. Губкина. – М., 1991. – 24 с. – Библиогр.: с. 22-24. 
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858. 622.245 
В71 

      Вольницкий П. В.   Термобаростойкие кумулятивны 
пефораторы для прострелочных работ в глубоких 
скважинах при осложненных геолого-технических 
условиях  : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
техн. наук : спец. 04.00.12 "Геофизические методы 
поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых" / Вольницкий Петр Васильевич ; 
ВНИПИвзрывгеофизика. – М., 1990. – 23 с. – Библиогр.: 
с. 20-23. 

 
859. 550.832 

Д30 
      Дембицкий С. И.   Геологическая эффективность и 
перспективные направления повышения 
информативности промыслово-геофизических 
исследований бурящихся нефтяных скважин : автореф. 
дис. на соискание учен. степени д-ра техн. наук : спец. 
04.00.12 "Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых" 
/ Дембицкий Станислав Иосифович ; Москов. ин-т нефти 
и газа им. И. М. Губкина. – М., 1989. – 46 с. – Библиогр.: 
с. 43-46. 

 
860. 550.83 

Д30 
      Демин Г. М.   Автоматизированная настройка 
процедур обработки промыслово-геофизической 
информации при подсчете запасов нефти и газа : автореф. 
дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
04.00.12 "Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых" / Демин Геннадий 
Михайлович ; Москов. ин-т нефти и газа им. И. М. 
Губкина. – М., 1986. – 24 с. – Библиогр.: с. 24. 

 
861. 550.834 

Д40 
      Джапаридзе А. Ю.   Совершенствование методики 
полевых наблюдений с целью повышения разрешающей 
способности сейсморазведки МОВ ОГТ : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 04.00.12 
"Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых" / Джапаридзе
Александр Юльевич ; Москов. ин-т нефти и газа им. И. М. 
Губкина. – М., 1988. – 22 с. – Библиогр.: с. 21-22. 
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862. 552.578 

Д59 
      Догаев В. И.   Методика промышленной оценки 
сложнопостроенных битуминозных коллекторов по 
данным ГИС : автореф. дис. на соискание учен. степени 
канд. геол.-минерал. наук : спец. 04.00.12 "Геофизические 
методы поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых" / Догаев Владимир Иванович ; Гос. акад. 
нефти и газа им. И. М. Губкина. – М., 1992. – 22 с. –
Библиогр.: с. 22. 

 
863. 553.98 

Ж92 
      Журов Д. А.   Разработка методики оперативных 
петрофизических исследований шлама и керна при 
нефтегазопоисковых работах на Арктическом шельфе : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 04.00.12 "Геофизические методы поисков и 
разведки месторождений полезных ископаемых" / Журов
Дмитрий Анатольевич ; Москов. ин-т нефти и газа им. И. 
М. Губкина. – М., 1989. – 24 с. – Библиогр.: с. 23-24. 

 
864. 550.832 

З-13 
      Завялец А. Н.   Изучение сложных коллекторов 
юрских отложений Среднего Приобья Западной Сибири 
по данным многоволнового акустического каротажа : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 04.00.12 "Геофизические методы поисков и 
разведки месторождений полезных ископаемых" 
/ Завялец Александр Николаевич ; АН СССР, Ин-т 
геологии и геофизики. – Новосибирск, 1989. – 16 с. –
Библиогр.: с. 15-16. 

 
865. 550.832 

И76 
      Ипатов А. И.   Научные принципы и применение 
современных технологий геофизических исследований 
эксплуатационных скавжин для контроля за динамикой 
разработки нефтегазовых залежей : автореф. дис. на 
соискание учен. степени д-ра техн. наук : спец. 04.00.12 
"Геофизические методы поисков и разведки полезных 
ископаемых" / Ипатов Андрей Иванович ; Рос. гос. ун-т 
нефти и газа им. И. М. Губкина. – М., 1999. – 44 с. –
Библиогр.: с. 40-44. 



 218 

 
866. 550.834 

К19 
      Каневский В. Ф.   Разработка алгоритмов и 
аппаратуры для невзрывной сейсморазведки с 
применением ортогональных кодов : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 04.00.12 
"Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых" / Каневский
Владимир Федорович ; Москов. ин-т нефти и газа им. И. 
М. Губкина. – М., 1989. – 15 с. – Библиогр.: с. 14-15. 

 
867. 550.834 

К30 
      Кауфман В. И.   Разработка методики и аппаратуры 
управления наземными импульсными невзрывными 
источниками при сейсморазведке : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 04.00.12 
"Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых" / Кауфман
Валентин Исаакович ; Москов. ин-т нефти и газа им. И. М. 
Губкина. – М., 1988. – 16 с. – Библиогр.: с. 14-16. 

 
868. 552.1 

К31 
      Кашкаров А. А.   Электролитический способ 
изучения электрических свойств образцов горных пород : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. геол.-
минерал. наук : спец. 04.00.12 "Геофизические методы 
поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых" / Кашкаров Александр Анатольевич ; 
Свердлов. гор. ин-т им. В. В. Вахрушева. – Свердловск, 
1989. – 16 с. – Библиогр.: с. 14-16. 

 
869. 553.98 

К44 
      Кись О. Н.   Исследование и разработка методик 
выделения и оценки неоднородных коллекторов по 
данным ГИС при изменении флюидонасыщения 
прискважинной зоны пластов : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 04.00.12 
"Геофизические методы поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых" / Кись Орест 
Николаевич ; Укр. науч. исслед. геологоразведоч. ин-т. –
Львов, 1985. – 21 с. – Библиогр.: с. 20-21. 
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870. 550.834 
К51 

      Клушин С. В.   Преобразования полей страженных 
сейсмических волн при историко-геологических 
реконструкциях в нефтяной геологии : автореф. дис. на 
соискание учен. степени д-ра геол.-минерал. наук : спец. 
04.00.12 "Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых" / Клушин Сергей 
Валентинович ; Москов. ин-т нефти и газа им. И. М. 
Губкина. – М., 1990. – 38 с. – Библиогр.: с. 31-38. 

 
871. 550.83 

К55 
      Кобелев В. П.   Разработка метода кусочно-
непрерывных корреляционных преобразований 
геофизических полей : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 04.00.12 "Геофизические 
методы поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых" / Кобелев Владимир Павлович ; Москов. ин-
т нефти и газа им. И. М. Губкина. – М., 1987. – 20 с. –
Библиогр.: с. 18-19. 

 
872. 550.834 

К63 
      Комский В. С.   Разработка и программная реализация 
способа расчета сейсмических волновых полей для 
двумерных моделей сложных геологических сред на 
основе параметризации годографов волн : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 04.00.12 
"Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых" / Комский
Владимир Семенович ; Москов. ин-т нефти и газа им. И. 
М. Губкина. – М., 1987. – 20 с. – Библиогр.: с. 20. 
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      Косов В. В.   Разработка методики многоканальной 
фильтрации и миграции исходных сейсмограмм на основе 
преобразования радона : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 04.00.12 "Геофизические 
методы поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых" / Косов Виктор Васильевич ; Москов. ин-т 
нефти и газа им. И. М. Губкина. – М., 1990. – 20 с. –
Библиогр.: с. 19-20. 
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      Костерина В. А.   Методика промышленной оценки 
коллекторов среднего эоцена Восточной Грузии по 
даннным промысловой геофизики (на примере 
месторождения Ниноцминда) : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. техн. наук : спец. 04.00.12 
"Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых" / Костерина
Валентина Андреевна ; Москов. ин-т нефти и газа им. И.
М. Губкина. – М., 1987. – 20 с. – Библиогр.: с. 19-20. 
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и пород в скважинах : автореф. дис. на соискание учен. 
степени д-ра геол.-минерал. наук : спец. 04.00.12 
"Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых" / Красноперов
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параметрических моделей колебаний : автореф. дис. на 
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"Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых" / Лапан Александр 
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      Ликутов А. Р.   Исследование и разработка 
малогабаритных кумулятивных перфораторов с 
герметизирующим сегментным каркасом для вскрытия 
продуктивных пластов : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 04.00.12 "Геофизические 
методы поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых" / Ликутов Александр Рюрикович ; Всесоюз. 
науч.-исслед. и проектно-конструкторськый ин-т по 
взрывным методам геофиз. разведки. – М., 1989. – 21 с. –
Библиогр.: с. 20-21. 
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соискание учен. степени д-ра техн. наук : спец. 04.00.12 
"Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых" / Лукьянов Эдуард 
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стратификации отражённых волн и оценки эффективных 
(нефтенасыщенных) мощностей пластов по данным 
сейсморазведки и ГИС (на примере месторождений 
Среднего Приобъя) : автореф. дис. на. соискание учен. 
степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 04.00.12 
"Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых" / Минченков
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Губкина. – М., 1990. – 22 с. – Библиогр.: с. 21-22. 

 



 222 

880. 550.832 
М64 

      Мирочник К. Д.   Создание технологии комплексной 
обработки данных ГИС, гидродинамических 
исследований и анализов керна на базе территориальных 
банков геолого-геофизической информации : автореф. 
дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
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с. 20-21. 
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      Михайлов Н. Н.   Основы комплексного изучения 
околоскваженных зон для повышения эффективности 
процессов нефтегазоизвлечения : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 04.00.12 
"Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых ; спец. 05.15.06 
"Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений" 
/ Михайлов Николай Нилович ; Гос. акад. нефти и газа им. 
И. М. Губкина. – М., 1994. – 46 с. – Библиогр.: с. 42-46. 

 
882. 550.83 

Н15 
      Навальнева В. И.   Выделение 
нефтегазоперспективных участков в пределах бортовой 
зоны Прикаспийской синеклизы с помощью 
корреляционного метода разделения геофизических 
аномалий (на примере Оренбургской обл.) : автореф. дис. 
на соискание учен. степени канд. геол.-минерал. наук : 
спец. 04.00.12 "Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых" / Навальнева
Валентина Ивановна ; Москов. акад. нефти и газа им. И. 
М. Губкина. – М., 1992. – 17 с. – Библиогр.: с. 17. 
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      Нудьга В. Г.   Разработка аппаратурно-методического 
комплекса для морских сейсморазведочных работ 
методом преломленных волн с использованием 
автономных донных станций : автореф. дис. на соискание 
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"Геофизические методы поисков и разведки 
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"Геофизические методы поисков и разведки 
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"Геофизические методы поисков и разведки 
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предельных эффективных скоростей и построения 
пластовой модели в слоистонеоднородных средах по 
данным ЦМРНП : автореф. дис. на соискание учен. 
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889. 550.834 

Р93 
      Рыжков В. И.   Методика выделения нефтегазовых 
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учен. степени канд. техн. наук : спец. 04.00.12 
"Геофизические методы поисков и разведки 
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      Свихнушин А. Н.   Разработка методики 
интерпретаций ГИС на основе типизации пород-
коллекторов нижнего карбона ДДВ (на примере 
Бугреватовского и Козиевского месторождений) : 
автореф. дис.на соискание учен. степени канд. геол.-
минерал. наук : спец. 04.00.12 "Геофизические методы 
поисков и разведки месторождений полезных 
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Библиогр.: с. 14-15. 
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нефтегазоносных толщ : автореф. дис. на соискание учен. 
степени д-ра техн. наук : спец. 04.00.12 "Геофизические 
методы поисков и разведки месторождений полезных 
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пород Якутии) : автореф. дис. на соискание учен. степени 
канд. геол.-минерал. наук : спец. 04.00.12 "Геофизические 
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определения коэффициента вытеснения нефти в
терригенных коллекторах : автореф. дис. на соискание 
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"Гефизические методы поисков и разведки 
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Зиновий Дмитриевич ; Москов. ин-т нефтехим. и газовой 
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Библиогр.: с. 23-24. 

 
896. 550.834 

Ш37 
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Константин Константинович ; Москов. ин-т нефти и газа 
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месторождений полезных ископаемых на основе 
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розповсюджених акцесорних мінералів (Український щит) 
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"Геохимия" / Смирнов Б. И. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана 
Франко. – Львов, 1970. – 24 с. – Библиогр.: с. 23-24. 
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Библиогр.: с. 13. 

 
 
 
 
 
 
 



 236 

 
Гідробіологія 

 
931. 574 

М25 
      Мардаревич М. Г.   Біологічні показники гідробіонтів 
за умов іонізуючого опромінення та забруднення іонами 
свинцю (ІІ) водного середовища : автореф. дис. на 
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углекислых соляно-щелочных минеральных вод на 
примере месторождений Дзау, Зваре Важас-Цкаро 
(экспериментальные исследования) : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 
04.125 "Гидрогеология" / Тугуши И. Н. ; Грузин. 
политехн. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 21 с. – Библиогр.: с. 21. 

 
Гідрологія суші, водні ресурси,  

гідрохімія 
 
936. 556.5 

А37 
      Айтбаев Д. П.   Оценка эрозионной деятельности и 
стока взвешенных насосов рек Чирчик-Ахангаранского 
бассейна : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
геогр. наук : спец. 11.00.07 "Гидрология суши, водные 
ресурсы, гидрохимия" / Айтбаев Даулетбай Пердебаевич ; 
Узбек. нац. ун-т им. Мирзо Улугбека. – Ташкент, 2006. –
26 с. – Библиогр.: с. 20-23. 

 
937. 556.5 

З-12 
      Забокрицька М. Р.   Гідрохімічний режим та оцінка 
якості річкових вод басейну Західного Бугу та території 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : спец. 11.00.07 "Гідрологія суші, водні 
ресурси, гідрохімія" / Забокрицька Мирослава Романівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 19 с. –
Бібліогр.: с. 16-17. 

 
938. 556.1 

З-38 
      Захарова М. В.   Просторова модель для розрахунків 
гідрографів паводкового стоку води, хімічних речовин та 
наносів з малих водозборів Українських Карпат : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 
11.00.07 "Гідрогеологія суші, водні ресурси, гідрохімія" 
/ Захарова Марина Володимирівна ; Одес. держ. екол. ун-
т. – Одеса, 2006. – 20 с. – Библиогр.: с. 16-17. 
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939. 556.5 
К89 

      Кузніченко С. Д.   Водний і сольовий режими системи 
озер Кугурлай і Ялпуг в умовах їхнього зарегулювання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
спец. 11.00.07 "Гідрогеологія суші, водні ресурси, 
гідрохімія" /  Кузніченко Світлана Дмитрівна ; Одес. 
держ. екол. ун-т. – Одеса, 2005. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-
15. 

 
940. 556.1 

Т48 
      Ткаченко Т. Г.   Максимальний стік весняного 
водопілля і нормування його характеристик у межах 
басейну р. Сіверський Донець : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.07 "Гідрологія 
суші, водні ресурси, гідрохімія" / Ткаченко Тетяна 
Григорівна ; Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса, 2007. – 20 
с. – Бібліогр.: с. 17. 

 
941. 556.1 

Ш19 
      Шаменкова О. І.   Вплив антропогенних чинників на 
підземний стік річок зони надмірного і недостатнього 
зволоження території України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : спец.11.00.07 "Гідрологія 
суші, водні ресурси, гідрохімія" / Шаменкова Ольга 
Ігорівна ; Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса, 2006. – 19 с. –
Бібліогр.: с. 14-15. 

 
942. 556.5 

Ю98 
      Ющенко Ю. С.   Геогідроморфологічні 
закономірності самоформування русел у різних 
природних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра геогр. наук : спец. 11.00.07 "Гідрологія суші, 
водні ресурси, гідрохімія" / Ющенко Юрій Сергійович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 39 с. –
Бібліогр.: с. 30-34. 
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Гірничі машини 

 
943. 622.5 

А50 
      Алієв Н. А.   Розвиток наукових основ створення 
корпусно-секційних шахтних насосів підвищеної 
довговічності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-
ра техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірничі машини" / Алієв
Натікбєк Алійович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки. 
ім. М. С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2006. – 34 с. –
Бібліогр.: с. 25-31. 

 
944. 62-75 

Г87 
      Громадський А. С.   Наукові методи ідентифікації 
процесів коливань і вдосконалення віброзахисту 
обладнання кар'єрних екскаваторів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.06 
"Гірничі машини" / Громадський Анатолій Степанович ; 
Криворіз. тенх. ун-т. – Кривий Ріг, 2006. – 36 с. –
Бібліогр.: с. 29-33. 

 
945. 622.67 

І-46 
      Ільїна І. С.   Розробка та обгрунтування методу 
діагностування стану систем "підйомна посудина-
армування" при запобіжному гальмуванні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец.05.05.06 
"Гірничі машини" / Ільїна Інна Сергіївна ; Нац. гірн. ун-
т. – Дніпропетровськ, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17. 

 
946. 622.64 

К17 
      Калашніков О. Ю.   Обгрунтування параметрів 
перехідної ділянки крутопохилого конвеєра з притискною 
стрічкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірничі машини" / Калашніков 
Олег Юрійович ; Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 
2006. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16. 
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947. 622.64 
К93 

      Курников Ю. А.   Теоретические и 
экспериментальные основы создания горнотранспортных 
средств с использованием полей постоянных магнитов : 
автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра техн. наук : 
спец. 05.05.06 "Горные машины" / Курников Юрий 
Алексеевич ; АН Украины, Ин-т геотехн. механики. –
Днепропетровск, 1991. – 36 с. – Библиогр.: с. 31-35. 

 
948. 622.236 

К95 
      Кутенец А. В.   Исследование процесса и разработка 
экспресс-метода определения сопротивления грунтов 
резанию : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
техн. наук : спец. 172 "Горные машины" / Кутенец А. В. ; 
Киев. политехн. ин-т. – К., 1968. – 26 с. – Библиогр.: с. 25-
26. 

 
949. 621.926 

С60 
      Солона О. В.   Обгрунтування параметрів 
вібраційного млина з просторово-циркуляційним рухом 
гірської маси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірничі машини" 
/ Солона Олена Василівна ; Нац. гірн. ун-т. –
Дніпропетровськ, 2006. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-15. 

 
950. 622.232 

Х54 
      Хіценко Г. І.   Підвищення технічного рівня 
прохідницьких комбайнів із поздовжньо-осьовим 
виконавчим органом на стадії автоматизованого 
проектування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірничі машини" 
/ Хіценко Ганна Ігорівна ; Донец. нац. техн. ун-т. –
Донецьк, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16. 

 
951. 622.232 

Х54 
      Хіценко М. В.   Обгрунтування параметрів системи 
подачі виконавчого органу прохідницького комбайна з 
аксіальними коронками : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірничі машини" 
/ Хіценко Микола Васильович ; Донец. нац. техн. ун-т. –
Донецьк, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17. 
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Гірничопромислова і нафтогазопромислова  

геологія, геофізика,  
маркшейдерська справа та геометрія надр 

 
952. 550.831 

К90 
      Кулешов В. Е.   Развитие методов интегрированного 
анализа гравиметрических данных на основе 
эволюционно-динамических принципов: автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 25.00.16 
"Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, 
геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр"
/ Кулешов Владислав Евгеньевич ; Ухтин. гос. техн. ун-
т. – Ухта, 2008. – 23 с. – Библиогр.: с. 22-23. 

 
 

Гнучкі виробничі системи 
 
953. 621.865 

В18 
      Вармінська Н. І.   Оптимізація транспортування 
об'єктів маніпуляторами кінцевої жорсткості на 
технологічній ділянці : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.20 "Гнучкі 
виробничі системи" /  Вармінська Наталя Іванівна ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – К., 2006. – 22 
с. – Бібліогр.: с. 17-19. 

 
954. 658.52 

К27 
      Карташов Л. Є.   Моделювання гнучких виробничих 
систем з часовим резервуванням : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.20 
"Гнучкі виробничі системи" / Карташов Леонід Євгенович
; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – К., 
2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17. 
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Двигуни та енергоустановки 

 літальних апаратів 
 
955. 621.45 

В67 
      Волков Д. І.   Визначення потужності турбовальних 
двигунів за вимірюваними термогазодинамічними 
параметрами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.07.05"Двигуни та 
енергоустановки літальних апаратів" / Волков Дмитро 
Іванович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т". – Х., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-
17. 

 
956. 621.45 

Р82 
      Рубльов В. І.   Комплексний метод розрахунку 
форсажно-вихідних пристроїв турбореактивних 
двоконтурних двигунів  : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.05 "Двигуни та 
енергоустановки літальних апаратів" / Рубльов
Володимир Іванович ; Нац. аерокосм. ун-т "Харків. авіац. 
ін-т". – Х., 2005. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-15. 

 
 Демографія, економіка праці, соціальна 

 економіка і політика 
 
957. 65.9 

С45 
      Скриньковський Р. М.   Освітньо-фаховий потенціал 
персоналу як фактор впливу на інвестиційну 
привабливість підприємства : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 
"Демографія, економіка праці, соціальна економіка і 
політика" / Скриньковський Руслан Миколайович ; Львів. 
ун-т бізнесу та права. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 
с. 15-16. 

 
 
 
 



 243 

 
Динаміка та міцність машин 

 
958. 539.3 

А90 
      Асайонок О. В.   Аналіз напружено-деформованого 
стану та власних коливань вузлів турбін на основі МСЕ : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Асайонок
Олександр Вікторович ; НАН України, Ін-т проблем 
машинобуд. ім. А. М. Підгорного. – Х., 2007. – 18 с. –
Бібліогр.: с. 15-16. 

 
959. 539.43 

Г52 
      Гладський М. М.   Метод оцінювання малоциклової 
міцності металевих сплавів при складному навантаженні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Гладський
Максим Миколайович ; Нац техн. ун-т "Київ. політехн. ін-
т". – К., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18. 

 
960. 62-27 

Д36 
      Дерієнко А. І.   Розробка комплексу чисельно-
аналітичних методів динамічного аналізу циліндричних 
пружин стискання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та 
міцність машин" / Дерієнко Андрій Іванович ; НАН 
України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного. –
Х., 2007. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17. 

 
961. 539.43 

К17 
      Калініченко В. І.   Напружено-деформований стан та 
міцність зносостійких дискретних покриттів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Калініченко
Віталій Іванович ; НАН України, Ін-т проблем міцності ім. 
Г. С. Писаренка. – К., 2006. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-18. 
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962. 539.37 
Р88 

      Русанова О. О.   Пружно-пластичні деформації 
корпусу гідроімпульсних приладів з урахуванням 
хвильових процесів динамічного навантаження : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Русанова Оксана 
Олександрівна ; Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 
2007. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16. 

 
963. 539.37 

С54 
      Соболь В. М.   Повзучість та пошкоджуваність 
осесиметричних конструктивних елементів машин : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" 
/ Соболь Володимир Миколайович ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т". – Х., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 
с. 17-18. 

 
964. 621.396 

С84 
      Стрельбіцький В. В.   Закономірності статичного та 
динамічного деформування елементів радіоелектронної 
апаратури з врахуванням експлуатаційно-технологічних 
факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" 
/ Стрельбіцький Віктор Васильович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехн.". – Львів, 2007. – 23 с. – Бібліогр.: с. 18-20. 

 
965. 621.67 

Т19 
      Тарасевич Ю. Я.   Розробка методів розрахунку 
вібраційного стану роторів в шпаринних ущільненнях : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Тарасевич
Юлія Ярославівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-
т". – Х., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18. 
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Динаміка, міцність машин,  

приладів та апаратури 
 
966. 621.828 

З-63 
      Зинько Я. А.   Исследование динамики шарнирно-
подпружиненных систем : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. техн. наук : спец. 01.02.06 "Динамика, 
прочность машин, приборов и аппаратуры /  Зинько
Ярослав Антонович ; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 
1980. – 23 с. – Библиогр.: с. 22. 

 
967. 621.825 

К41 
      Киндрацкий Б. И.   Оптимизация параметров и 
исследование динамики шариковых предохранительных 
муфт с профильным замыканием в стопорном режиме 
работы привода : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 01.02.06 "Динамика, 
прочность машин, приборов и аппаратуры" 
/ Киндрацкий Богдан Ильич ; Львов. политехн. ин-т. –
Львов, 1982. – 18 с. – Библиогр.: с. 17-18. 

 
968. 629.114 

П14 
      Палюх М. Д.   Способы ограничения динамических 
нагрузок объектов, транспортируемых 
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/ Бельський Денис Валерійович ; НАН України, Ін-т 
математики. – К., 2005. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14. 

 
981. 517.95 

Б48 
      Беркела Ю. Ю.   Інтегрування нелінійних 
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областях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук, спец. 01.01.02 "Диференціальні рівняння" 
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виробництві поверхнево-активних речовин : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 
"Екологічна безпека" / Подустов Михайло Олексійович ; 
Укр. н.-д. ін-т екол. проблем. – Х., 2007. – 32 с. – Бібліогр.: 
с. 24-28. 

 
1038. 504.61 

П50 
      Поліщук Д. В.   Розробка засобів і способів 
підвищення рівня екологічної безпеки при дії шкідливих 
фізичних полів техногенного походження : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 
"Екологічна безпека" / Поліщук Дмитро Володимирович ; 
Нац. ун-т Львів. політехн.". – Львів, 2005. – 20 с. –
Бібліогр.: с. 16-17. 
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1039. 502.175 

С45 
      Скрипник В. С.   Система екологічного моніторингу 
та заходи стабілізації довкілля Надвірнянського 
нафтогазопромислового району : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 
"Екологічна безпека" / Скрипник Василь Степанович ; 
Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2006. – 20 с. –
Бібліогр.: с. 17-18. 

 
1040. 504.61 

С59 
      Соколова Я. В.   Підвищення екологічної безпеки 
теплогенеруючих установок комунального господарства  : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" / Соколова Яна 
Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – 20 
с. – Бібліогр.: с. 15-17. 

 
1041. 504.5 

Т86 
      Турбаєвський В. В.   Міграція тритію в підземних 
водах у районі розташування Запорізької АЕС : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
21.06.01 "Екологічна безпека" / Турбаєвський Володимир 
Васильович ; Укр. н.-д. ін-т екол. проблем. – Х., 2006. – 20 
с. – Бібліогр.: с. 16-17. 

 
1042. 628.3 

Ю76 
      Юрлова Л. Ю.   Вилучення урану(VI) та важких 
металів із забруднених вод методами ультра- і: автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 
21.06.01 "Екологічна безпека" / Юрлова Людмила Юріївна
; НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. 
Думанского. – К., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18. 
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Екологія 

 
1043. 502.174 

А27 
      Агурова І. В.   Еколого-популяційна характеристика 
рослинного покрову відвалів вугільних шахт у Донбасі 
(життєвість, динаміка, прогнозування)  : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.16 
"Екологія" / Агурова Ірина Володимирівна ; Дніпропетр. 
нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 
с. 16-18. 

 
 1044. 74 

Д24 
      Дворецький Т. В.   Оцінка змін екологічних умов 
лучних та болотних екосистем дельти Кілійського гирла 
Дунаю під впливом прямих антропогенних факторів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
спец. 03.00.16 "Екологія" / Дворецький Тарас Вікторович ; 
Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 19 с. –
Бібліогр.: с. 16-17. 

 
1045. 502.211 

І-23 
      Іванченко О. Є.   Еколого-фізіологічні особливості 
азотного обміну декоративних однорічних рослин як 
індикатора забруднення промислових територій залізом та 
хромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : спец. 03.00.16 "Екологія" / Іванченко Ольга 
Євгенівна ; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 
2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18. 

 
1046. 504.5 

М79 
      Моргун Є. М.   Надходження та трансформація 
важких металів в екосистемах біосферного заповідника 
"Асканія-Нова" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : спец. 03.00.16 "Екологія" / Моргун
Євгенія Миколаївна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т 
агроекології. – К., 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18. 
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1047. 502.51 
Ф33 

      Федорчук І. В.   Фітомоніторинг основних річок 
національного природного парку "Подільські Товтри" : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
спец. 03.00.16 "Екологія" / Федорчук Іван Вікторович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 20 с. –
Бібліогр.: с. 16-18. 

 
1048. 502.521 

Ш97 
      Шустерук Т. З.   Екологічна оцінка антропогенного 
впливу на біологічну активність грунтів (на прикладі 
агроекосистем України) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.16 "Екологія" 
/ Шустерук Тетяна Захарівна ; Ін-т агроекол. – К., 2007. –
20 с. – Бібліогр.: с. 17-18. 

 
1049. 574 

Я49 
      Якушенко Д. М.   Екосистеми Житомирського 
Полісся: класифікація, територіальна диференціація, 
охорона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : спец. 03.00.16 "Екологія" / Якушенко Дмитро 
Миколайович ; Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18. 

 
Економіка 

 
1050. 65.9        

В54 
      Витвицька У. Я.   Ефективність інвестицій у 
дорозробку нафтових родовищ України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.01 
"Економіка промисловості" / Витвицька Уляна 
Ярославівна ; НАН України, Ін-т економіки. – К., 2003. –
20 с. – Бібліогр.: с. 15-17. 
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1051. 65.9(2)3 
П53 

      Полухина И. К.   Совершенствование планирования и 
определение эффективности повышения социальной 
активности работников предприятий 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности : автореф. дис. на соискание ученой. 
степени канд. экон. наук, спец. 08.00.21" Экономика, 
планирование и организация управления 
промышленностью и ее отраслями" / Полухина Ирина 
Константиновна ; Москов. ин-т нефти и газа им. И. М. 
Губкина. – М., 1989. – 23 с. – Библиогр.: с.  

 
1052. 65.9 

Ф15 
      Фадєєва І. Г.   Інтегрована система оперативного 
оцінювання витрат підприємств : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 
"Економіка, організація і управління підприємствами" 
/ Фадєєва Ірина Георгіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехн.". –
Львів, 2004. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18-19. 

 
Економічна та соціальна географія 

 
1053. 65.049 

Б73 
      Богадьорова Л. М.   Особливості територіальної 
організації особистих господарств населення регіону : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
спец. 11.00.02 "Економічна та соціальна географія" 
/ Богадьорова Лариса Михайлівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. 
Мечнікова. – Одеса, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18. 

 
1054. 65.049 

Г47 
      Гільберг Т. Г.   Хмельницька область: трансформація 
структури господарства та пріоритети збалансованого 
розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : спец. 11.00.02 "Економічна та соціальна 
географія" / Гільберг Тетяна Георгіївна ; НАН України, 
Ін-т географії. – К., 2005. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18-19. 
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1055. 65.049 
Д31 

      Демченко В. В.   Геоекономічна трансформація 
прикордонних регіонів (на прикладі Українського 
Придунав'я) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Економічна та соціальна 
географія" / Демченко Валентина Валеріївна ; Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 
с. 18. 

 
1056. 63.5 

Д54 
      Дністрянський М. С.   Етнополітична географія 
України: проблеми теорії, методології, практики : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : 
спец. 11.00.02 "Економічна та соціальна географія" 
/ Дністрянський Мирослав Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. 
Тараса Шевченка. – К., 2005. – 33 с. – Бібліогр.: с. 27-30. 

 
1057. 504.61 

К67 
      Корнілова Н. В.   Суспільно-географічні засади 
дослідження територій з критичною екологічною 
ситуацією (на прикладі Київської області) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 
11.00.02 "Економічна та соціальна географія" / Корнілова
Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – К., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18. 

 
1058. 63.5 

К72 
      Костащук І. І.   Географічні особливості формування 
національної структури населення в етноконтактних зонах 
(на прикладі Чернівецької області) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 
"Економічна та соціальна географія" / Костащук Іван 
Іванович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. –
Чернівці, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17. 

 
1059. 67.9 

К75 
      Коцан Н. Н.   Територіальна організація митної 
діяльності України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра геогр. наук : спец. 11.00.02 "Економічна та 
соціальна географія" / Коцан Наталія Несторівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 48 с. –
Бібліогр.: с. 42-44. 
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1060. 26.89 
К84 

      Круль Г. Я.   Географо-краєзнавча оцінка процесів 
заселення Північної Буковини : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 
"Економічна та соціальна географія" / Круль Галина 
Ярославівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. –
Чернівці, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17. 

 
1061. 65.049 

М29 
      Маруняк Є. О.   Вплив процесів глобалізації на 
розвиток регіонів України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 
"Економічна та соціальна географія" / Маруняк Євгенія 
Олександрівна ; НАН України, Ін-т географії. – К., 2005. –
20 с. – Бібліогр.: с. 19. 

 
1062. 65.054 

М44 
      Мезенцев К. В.   Суспільно-географічне 
прогнозування регіонального розвитку: теорія, 
методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра геогр. наук : спец. 11.00.02 "Економічна та 
соціальна географія" / Мезенцев Костянтин 
Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. –
К., 2006. – 40 с. – Бібліогр.: с. 34-38. 

 
1063. 65.04 

М48 
      Мельник І. Г.   Суспільно-географічні засади 
розвитку малих і середніх міст Луганської області : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
спец. 11.00.02 "Економічна та соціальна географія" 
/ Мельник Ірина Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – К., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18. 

 
1064. 502.131 

С62 
      Сонько С. П.   Теоретичні основи формування 
просторових соціоприродних систем у контексті концепції 
стійкого розвитку України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра геогр. наук : спец. 11.00.02 
"Економічна та соціальна географія" / Сонько Сергій 
Петрович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 
2006. – 44 с. – Бібліогр.: с. 41-42. 
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1065. 338.48 
С79 

      Стецюк О. В.   Туристичний комплекс Карпатського 
регіону України: структура та територіальна організація : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
спец. 11.00.02 "Економічна і соціальна географія" 
/ Стецюк Оксана Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. – Львів, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17. 

 
1066. 65.9 

Ч-34 
      Чеглазова М. Є.   Територіальна структура безробіття 
в Криму: суспільно-географічне дослідження : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 
11.00.02 "Економічна та соціальна географія" / Чеглазова
Марія Євгенівна ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. –
Сімферополь, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18. 

 
1067. 65.9 

Ч-49 
      Черпіцький О. З.   Еколого-географічні аспекти 
захисту земельних ресурсів від деградаційних процесів в 
ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Економічна та соціальна 
географія" / Черпіцький Олександр Зіновійович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 17 с. –
Бібліогр.: с. 15. 

 
1068. 65.049   

Ш89 
      Штельмах О. О.   Суспільно-географічні аспекти 
соціальної безпеки регіонів України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец.11.00.02 
"Економічна та соціальна географія" / Штельмах Ольга 
Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18. 

 
1069. 65.049 

Я47 
      Яковчук О. В.   Суспільно-георгафічний аналіз та 
моделювання сталого розвитку транскордонних територій 
(на прикладі єврорегіону Слобожанщина) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 
11.00.02 "Соціальна та економічна географія" 
/ Яковчук Олександр Володимирович ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17. 
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Експлуатація та ремонт засобів  

транспорту 
 
1070. 621.43 

А66 
      Андрюхіна О. С   Розробка спрощеного 
випробувального циклу для перевірки технічного стану 
бензинових двигунів легкових автомобілів в умовах 
експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 
засобів транспорту" / Андрюхіна Олена Сергіївна ; Нац. 
транспорт. ун-т. – К., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18. 

 
1071. 656.2 

Б55 
      Бех П. В   Удосконалення системи контейнерних 
перевезень на залізницях України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 
"Експлуатація та ремонт засобів транспорту" / Бех Петро 
Вікторович ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. транспорту. –
Дніпропетровськ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17. 

 
1072. 621.833 

Д81 
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ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
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с. – Бібліогр.: с. 16-17. 



 297 

 
1191. 74.03 

К30 
      Качмар О. В.   Педагогічна спадщина та громадсько-
просвітницька діяльність Омеляна Партицького : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 
13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" 
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с. 17-19. 

 



 299 

1200. 553.81 
Ф33 

      Федоришин Ю. І.   Модель прогнозу та пошуків 
джерел корінної алмазоносності ії реалізація на території 
Українського щита : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.01 "Загальна та 
регіональна геологія" / Федоришин Юрій Іванович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 44 с. –
Бібліогр.: с. 37-40. 

 
1201. 551.243 

Х73 
      Холодних А. Б.   Структура осадового чохла 
Дніпровсько-Донецької западини до глибини 7000 м ( у 
зв'язку з нафтогазоносністю) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.01 "Загальна та 
регіональна геологія" / Холодних Андрій Борисович ; 
НАН України, Ін-т геол. наук. – К., 2003. – 20 с. –
Бібліогр.: с. 16-17. 

 
1202. 551.24 

Ш75 
      Шмуратко В. І.   Гравітаційний резонанс і геологічні 
процеси (теоретичне обгрунтування концепції і її
практичне застосування) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.01"Загальна та 
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мокрої високоградієнтної магнітної сепарації 
слабомагнітних руд : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.08 "Збагачення 
корисних копалин" / Мостика Юрій Сергійович ; Нац. 
гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 35 с. – Бібліогр.: 
с. 28-32. 

 



 301 

1208. 622.7 
О-65 

      Орел Т. В.   Застосування електровпливу в процесі 
подрібнення магнетитових кварцитів з метою підвищення 
ступеня розкриття мінералів і якості концентрату : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.15.08 "Збагачення корисних копалин" / Орел
Тетяна Віталіївна ; Криворіз. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 
2006. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15. 

 
1209. 622.7 

С43 
      Скляр Л. В.   Особливості комплексного збагачення 
жовнових фосфоритових руд : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.08 "Збагачення 
корисних копалин" / Скляр Людмила Василівна ; 
Криворіз. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2006. – 20 с. –
Бібліогр.: с. 17. 

 
1210. 622.765 

С59 
      Соколова В. П.   Закономірності розкриття 
гематитових кварцитів Кривбасу та підвищення 
селективності їх флотаційного збагачення : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.08 
"Збагачення корисних копалин" / Соколов Валентина 
Петрівна ; Криворіз. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2006. – 22 
с. – Бібліогр.: с. 18-20. 

 
Інформаційно-вимірювальні системи 

 
1211. 681.518 

Б82 
      Борковська Л. О.   Прецизійна інформаційно-
вимірювальна система визначення геометричних 
характеристик деталей складної форми : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.16 
"Інформаційно-вимірювальні системи" / Борковська
Любов Олексіївна ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2007. – 18 с. –
Бібліогр.: с. 13-14. 
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1212. 681.518 
В19 

      Васілевський О. М.   Інформаційно-вимірювальна 
система для автоматичного контролю параметрів 
роторних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.11.16 "Інформаційно-
вимірювальні системи" / Васілевський Олександр 
Миколайович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2005. –
20 с. – Бібліогр.: с. 16. 

 
1213. 681.518 

В65 
      Войтович О. П.   Інформаційно-вимірювальна система 
діагностування безконтактних електромеханічних 
перетворювачів на основі нейронечітких методів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.11.16 "Інформаційно-вимірювальні системи" 
/ Войтович Олеся Петрівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. –
Вінниця, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16. 

 
1214. 681.518 

Д14 
      Дадаян Ю. А.   Исследование и разработка 
информационно-измерительных систем с 
унифицированными цифровыми преобразователями для 
контроля процесса бурения : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.11.16 
"Информационно-измерительные системы 
(промышленность)" / Дадаян Юрий Аршавирович ; 
Москов. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти им. И. М. 
Губкина. – М., 1981. – 22 с. – Библиогр.: с. 20-22. 

 
1215. 621.518 

К44 
      Киселёв С. Б.   Исследование и разработка 
информационно-измерительной системы инфракрасного 
анализа нефтесодержания промывочной жидкости 
бурящихся скважин : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 05.11.16 
"Информационно-измерительные системы 
(промышленность) / Киселёв Сергей Борисович ; Москов. 
ин-т нефтехим. и газовой пром-сти им. И. М. Губкина. –
М., 1982. – 24 с. – Библиогр.: с. 22-23. 
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1216. 004.93 
К56 

      Ковтун В. В.   Інформаційно-вимірювальна система 
для автоматичного розпізнавання голосу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.16 
"Інформаційно-вимірювальні системи" / Ковтун В'ячеслав 
Васильович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2006. – 19 
с. – Бібліогр.: с. 16. 

 
1217. 004.9 

К67 
      Корній В. В.   Розробка методів кількісного аналізу 
металографічних зображень в інформаційно-
вимірювальних системах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.16 "Інформаційно-
вимірювальні системи" / Корній Валентина Василівна ; 
НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 
2005. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15-16. 

 
1218. 681.518 

К95 
      Кучерук В. Ю.   Розвиток теорії та принципів 
побудови інформаційно-вимірювальних систем 
технічного діагностування силових електромеханічних 
перетворювачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : спец. 05.11.16 "Інформаційно-
вимірювальні системи" / Кучерук Володимир Юрійович ; 
Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2005. – 35 с. –
Бібліогр.: с. 31-32. 

 
1219. 681.5 

Л63 
      Лисогор В. Г.   Система контролю цифрових 
телекомунікаційних мереж зі спільноканальною 
сигналізацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.11.16 "Інформаційно-
вимірювальні системи" / Лисогор Володимир Григорович 
; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2005. – 19 с. –
Бібліогр.: с. 15-16. 
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1220. 621.317
М29 

      Марусенков А. А.   Вдосконалення методів 
визначення метрологічних характеристик 
магнітометричних інформаційно-вимірювальних систем : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.11.16 "Інформаційно-вимірювальні системи" 
/ Марусенков Андрій Анатолійович ; НАН України, Фіз.-
мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 2006. – 17 с. –
Бібліогр.: с. 14-15. 

 
1221. 681.518 

М48 
      Мельников И. Г.   Информационно-измерительная 
система оперативного инфракрасного анализа 
водосодержания горных пород : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.11.16 
"Информационно-измерительные системы 
(промышленность)" / Мельников Игорь Георгиевич ; 
Москов. ин-т нефти и газа им. И. М. Губкина. – М., 
1986. – 22 с. – Библиогр.: с. 19-22. 

 
1222. 681.518 

М74 
      Моисеенко А. С.   Принципы построения, анализ и 
разработка информационно-измерительных систем для 
исследования нефтяных и газовых скважин 
инфракрасными методами : автореф. дис. на соискание 
учен. степени д-ра техн. наук : спец. 05.11.16 
"Информационно-измерительные системы 
(промышленность)" / Моисеенко Анатолий Сергеевич ; 
Москов. ин-т нефти и газа им. И. М. Губкина. – М., 
1986. – 45 с. – Библиогр.: с. 39-45. 

 
1223. 621.377 

Н59 
      Нечипорук В. В.   Метод підвищення точності систем 
діагностики технічного обладнання на основі 
стаціонаризації вимірювальної інформації: автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.16 
"Інформаційно-вимірювальні системи" / Нечипорук
Віталій Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2007. – 19 
с. – Бібліогр.: с. 16. 
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Історія географії 

 
1224. 26.8 

К78 
      Краснопольська Н. В.   Науковий потенціал 
української географії: формування, розміщення, напрями : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 11.00.13 "Історія географії" / Краснопольська Надія 
Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. –
К., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18. 

 
Історія техніки 

 
1225. 621.793 

П52 
      Полонський Л. Г.   Розвиток техніки тигельного, 
газополуменевого та електродугового напилювання 
покриттів із найдавніших часів до кінця ХХ ст : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.28.01 "Історія техніки" / Полонський Леонід 
Григорович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-
т". – К., 2006. – 36 с. – Бібліогр.: с. 26-32. 

 
Історія України 

 
1226. 63.3 

М23 
      Мандрик Я. І.   Політика Радянської держави у сфері 
культури в українському селі ( кінець 20-х - 30-ті роки) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра історич. наук 
: спец. 07.00.01 "Історія України" / Мандрик Ярослав 
Іванович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. 
Крип'якевича, Ін-т народознав. – Львів, 2005. – 33 с. –
Бібліогр.: с. 27-30. 
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Кадастр та моніторинг земель 

 
1227. 65.9 

К30 
      Кахнич П. Ф.   Оптимізація структури територій 
приміських зон великих міст (на прикладі м. Рівне) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Кахнич
Петро Федорович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 
2006. – 16 с. – Бібліогр.: с. 14-15. 

 
1228. 528.4 

К67 
      Корнілов Л. В.   Оптимізація розвитку територій в 
умовах реформування земельних відносин (на прикладі 
Рівненської області) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.24.04 "Кадастр та 
моніторинг земель" / Корнілов Леонід Володимирович ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 
с. 14-15. 

 
1229. 65.9 

К78 
      Кравченко Ю. В.   Методи та моделі інформаційної 
підтримки землеоціночної діяльності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук, спец. 05.24.04 
"Кадастр та моніторинг земель" / Кравченко Юлія 
Вікторівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2010. – 20 
с. – Бібліогр.: с. 17. 

 
1230. 528.4 

К82 
      Кривобоков М. Г.   Формалізація оціночного 
зонування міських земель з застосуванням ГІС-моделі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" 
/ Кривобоков Марко Геннадійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва 
і архіт. – К., 2005. – 16 с. – Бібліогр.: с. 12-13. 
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1231. 550 
Л17 

      Лазоренко-Гевель Н. Ю.   Геоінформаційний 
моніторинг природних комплексів України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.24.04 
"Кадастр і моніторинг земель" / Лазоренко-Гевель Надія 
Юріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2013. – 20 с. : 
– Бібліогр.: с. 17-18. 

 
1232. 528.4 

Л65 
      Лихогруд М. Г.   Методи і моделі створення та 
інтелектуалізації автоматизованих систем земельного 
кадастру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.24.04 "Кадастр і моніторинг земель" 
/ Лихогруд Микола Григорович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архіт. – К., 2002. – 32 с. – Бібліогр.: с. 27-29. 

 
1233. 528.4 

Л55 
      Лізунова А. П.   Вдосконалення інформаційного та 
методичного забезпечення кадастрово-реєстраційних 
систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" 
/ Лізунова Аліна Петрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. –
К., 2006. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13. 

 
1234. 528.4 

Л99 
      Лященко А. А.   Методологічні основи та 
інформаційно-технологічні моделі інфраструктури 
геопросторових даних міських кадастрових систем : 
автореф. дис. на здобуття наук : ступеня д-ра техн. наук, 
спец. 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Лященко
Анатолій Антонович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 
2004. – 36 с. – Бібліогр.: с. 30-34. 

 
1235. 528.4 

П27 
      Перович Л. Л.   Організаційно-технічні засади 
ефективного функціонування кадастру нерухомості в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" 
/ Перович Леся Львівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. –
К., 2002. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-16. 
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1236. 528 
Т66 

      Трегуб М. В.   Методичні та інформаційні підходи до 
формування метричної інформації в державному 
земельному кадастрі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.24.04 "Кадастр і 
моніторинг земель" / Трегуб Микола Володимирович ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2013. – 20 с. : –
Бібліогр.: с. 17-18. 

 
1237. 550 

Ш43 
      Шелковська І. М.   Моделі та методи 
геоінформаційного моніторингу земель прибережних 
територій водосховищ : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.24.04 "Кадастр та 
моніторинг земель" / Шелковська Інна Миколаївна ; Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2013. – 20 с. : рис. –
Бібліогр.: с. 17-18. 

 
1238. 65.9 

Ш95 
      Шульган Р. Б.   Врахування екологічного стану 
територій при грошовій оцінці земель 
сільськогосподарського призначення : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.24.04 
"Кадастр та моніторинг земель" / Шульган Роман 
Богданович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2013. – 20 
с. : – Бібліогр.: с. 18. 

 
Колоїдна хімія 

 
1239. 544.7 

Б82 
      Борисова К. М.   Колоїдно-хімічні закономірності 
біоагрегації грунтових колоїдів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.11"Колоїдна 
хімія" / Борисова Катерина Миколаївна ; НАН України, 
Ін-т біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка  – К., 2006. – 19 
с. – Бібліогр.: с. 15-16. 
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1240. 544.7 
В72 

      Волювач О. В.   Колоїдно-хімічні закономірності 
вилучення солей гексадецилпіридинію із водних розчинів 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук, 
спец. 02.00.11 "Колоїдна хімія" / Волювач Ольга 
В'ячеславівна ; НАН України, Ін-т біоколоїдної хімії ім. Ф. 
Д. Овчаренка – К., 2006. – 23 с. – Бібліогр.: с. 18-20. 

 
1241. 544.7 

Д67 
      Донцова Т. А.   Виділення тонкодисперсних сорбентів 
з водних розчинів ультра-флокуляцією та турбулентною 
мікрофлотацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : спец. 02.00.11 "Колоїдна хімія" / Донцова 
Тетяна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т біоколоїдної хімії 
ім. Ф. Д. Овчаренка – К., 2006. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-15. 

 
1242. 544.7 

З-78 
      Зозуля В. В.   Колоїдно-хімічні властивості пористих 
структур, які формуються при селективному розчиненні 
системи Ag-Au : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : спец. 02.00.11 "Колоїдна хімія" / Зозуля
Володимир Вікторович ; НАН України. Ін-т біоколоїдної 
хімії ім. Ф. Д.  Овчаренка – К., 2007. – 19 с. – Бібліогр.: 
с. 16-17. 

 
1243. 544.7 

К56 
      Коваленко І. М.   Вплив нанорозмірних утворень на 
колоїдно-хімічні властивості гірничо-металургійних 
шламів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : спец. 02.00.11 "Колоїдна хімія" / Коваленко
Іван Михайлович ; НАН України, Ін-т біоколоїдної хімії 
Ф. Д. Овчаренка – К., 2006. – 17 с. – Бібліогр.: с. 13-15. 

 
1244. 544.7 

Т48 
      Ткаченко Н. Г.   Агрегативна стійкість водних 
суспензій діоксиду титану : автореф. дис. на здобуття наук 
: спец. 02.00.11 "Колоїдна хімія" / Ткаченко Наталія 
Григорівна ; НАН України, Ін-т біоколоїдної хімії ім. Ф. 
Д. Овчаренка. – К., 2006. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-16. 
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Комплексне енерготехнологічне  

використання палива 
 
1245. 66.09 

Б74 
      Богомолов В. А.   Исследование процесса и 
разработка технологии пиролиза природного газа в 
дисперсных средах : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : cпец. 05.14.13 "Комплексное 
энерготехнологическое использование топлива" 
/ Богомолов Валерий Алексеевич ; Ин-т газа. – К., 1983. –
17 с. – Библиогр.: с. 16-17. 

 
Конструктивна географія і раціональне  

використання природних ресурсів 
 
1246. 81 

А94 
      Афанасьєв О. Є.   Географічне дослідження 
топонімічної системи України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 
"Конструктивна географія і раціональне використання 
природних ресурсів" / Афанасьєв Олег Євгенович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 22 с. –
Бібліогр.: с. 19-20. 

 
1247. 502/504 

Б43 
      Бєлоусова Н. В.   Еколого-географічний аналіз 
промислових регіонів України (на прикладі Луганської 
області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : спец.11.00.11 "Конструктивна географія і
раціональне використання природних ресурсів" 
/ Бєлоусова Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім.
Тараса Шевченка. – К., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18-19. 
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1248. 502.51 
В22 

      Вахрушев І. Б.   Геоекологічний аналіз вапнякових 
масивів Південнобережного Криму ( для цілей 
сейсмоекології і охорони навколишнього середовища) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
спец. 11.00.11 "Конструктивна географія і раціональне 
використання природних ресурсів" / Вахрушев Ігор 
Борисович ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. –
Сімферополь, 2006. – 36 с. – Бібліогр.: с. 15-16. 

 
1249. 551.52 

В27 
      Величко С. А.   Природно-ресурсне забезпечення 
гібридних геліо-вітроенергетичних систем ( в межах 
рівнинної території України) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 
"Конструктивна географія та раціональне використання 
природних ресурсів" / Величко Сергій Анатолійович ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2006. – 20 с. –
Бібліогр.: с. 17-18. 

 
1250. 502.5 

Г14 
      Гайдай С. В.   Геоекологічна оцінка території 30-
кілометрової зони Хмельницької АЕС : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 
"Конструктивна географія і раціональне використання 
природних ресурсів" / Гайдай Сергій Вікторович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 21 с. –
Бібліогр.: с. 17-18. 

 
1251. 502.52 

Л84 
      Лук'яненко К. О.   Конструктивно-географічні основи 
охорони та використання карстових печер гірського 
Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : спец. 11.00.11 "Конструктивна географія і 
раціональне використання природних ресурсів" 
/ Лук'яненко Катерина Олексіївна ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. 
Вернадського. – Сімферополь, 2006. – 25 с. – Бібліогр.: 
с. 22-23. 
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1252. 504.5 
М71 

      Міщенко Л. В.   Геоекологічний аудит впливу 
техногенного забруднення на довкілля та здоров'я 
населення (на прикладі регіону Покуття) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 
"Конструктивна географія та раціональне використання 
природних ресурсів" / Міщенко Лариса Володимирівна ; 
Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. –
19 с. – Бібліогр.: с. 15-17. 

 
1253. 502.211 

П20 
      Патрушева Л. І.   Ландшафтознавчі основи 
оптимізації природно-заповідного фонду Миколаївської 
області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : спец. 11.00.11 "Конструктивна географія та 
раціональне використання природних ресурсів" / 
Патрушева Лариса Іванівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. – Чернівці, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17. 

 
1254. 502.175 

П41 
      Побігун О. В.   Геоекологічний моніторинг 
Карпатського регіону України як основа раціонального 
природокористування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 "Конструктивна 
географія та раціональне використання природних 
ресурсів" / Побігун Олена Володимирівна ; Львів. нац. ун-
т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-
18. 

 
1255. 502.175 

П77 
      Приходько М. М.   Оцінка антропогенного впливу на 
природне середовище та обгрунтування геоекологічних 
засад раціонального природокористування в Івано-
Франківській області : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 "Конструктивна 
географія та раціональне використання природних 
ресурсів" / Приходько Микола Миколайович ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 
с. 17-18. 

 



 313 

1256. 502/504 
Ф76 

      Фоменко Н. В.   Сучасна екологічна ситуація в м. 
Івано-Франківську та система забезпечення екологічної 
безпеки міської території : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 "Конструктивна 
географія та раціональне використання природних 
ресурсів" / Фоменко Наталія Володимирівна ; Чернів. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – 19 с. –
Бібліогр.: с. 15-16. 

 
Кримінальний процес та криміналістика 

 
1257. 67.91 

К26 
      Карпов О. Н.   Використання можливостей 
міжнародних поліцейських організацій у розшуку 
злочинців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юридич. наук : спец. 12.00.09 "Кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 
діяльність / Карпов Олександр Никифорович ; Нац. акад. 
внутрішніх справ. – К., 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18. 

 
Ливарне виробництво 

 
1258. 621.74 

Б83 
      Боровик М. В.   Вдосконалення технології 
виробництва маслотних виливків поршневих кілець з 
високоміцного чавуну для дизельних двигунів тепловозів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.16.04 "Ливарне виробництво" /  Боровик Микола 
Васильович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т металів та 
сплавів. – К., 2006. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13. 

 
 1259. 621.745 

В36 
      Верховлюк А. М.   Фізико-хімічні закономірності 
взаємодії розплавів з твердими матеріалами в процесах 
одержання високоміцних чавунів і спеціальних сплавів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.16.04 "Ливарне виробництво" / Верховлюк
Анатолій Михайлович  ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т 
металів та сплавів. – К., 2006. – 37 с. – Бібліогр.: с. 31-33. 
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1260. 669.13 
Д71 

      Доценко В. П.   Підвищення жароміцності та 
зносостійкості литих ланцюгів і змичок, що працюють 
при високій температурі, для печей у цементній 
промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливарне виробництво" 
/ Доценко Вадим Павлович ; Нац. металург. акад. 
України. – Дніпропетровськ, 2007. – 18 с. – Бібліогр.: 
с. 16-17. 

 
1261. 621.74 

К17 
      Калінін В. Т.   Наукові основи прогресивних 
технологій модифікування та легування чавунів для 
виливків металургійного обладнання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.04 
"Ливарне виробництво" / Калінін Василь Тимофійович ; 
Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2005. –
36 с. – Бібліогр.: с. 28-33. 

 
1262. 621.744 

Л63 
      Лисенко Т. В.   Оптимізація технологічних процесів 
одержання виливків із залізовуглецевих сплавів шляхом 
синхронізуючого управління тепломасообміном в 
ливарній формі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливарне виробництво" 
/ Лисенко Тетяна Володимирівна ; НАН України, Фіз.-
техн. ін-т металів та сплавів. – К., 2006. – 35 с. – Бібліогр.: 
с. 31-32. 

 
1263. 621.74 

Л67 
      Ліпецька Ю. А.   Протипригарні покриття на основі 
пірофіліту для лиття алюмінієвих сплавів за моделями, що 
газифікуються : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливарне виробництво" / 
Ліпецька Юлія Анатоліївна ; НАН України, Фіз.-технол. 
ін-т металів та сплавів. – К., 2006. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-
18. 
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1264. 621.74 
Л96 

      Лютий Р. В.   Формувальні суміші і процеси 
виготовлення точних виливків за моделями, що 
витоплюються : автореф. дис. на здобуття наук : ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливарне виробництво" 
/ Лютий Ростислав Володимирович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". – К., 2006. – 21 с. –
Бібліогр.: с. 17-18. 

 
1265. 621.74 

М36 
      Маційчук В. В.   Розробка технології та модернізація 
серійного обладнання для лиття під тиском з вакуумом 
секцій радіаторів з алюмінієвих сплавів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 
"Ливарне виробництво" / Маційчук Валерій Васильович ; 
Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2006. –
17 с. – Бібліогр.: с. 14-15. 

 
1266. 621.745 

М74 
      Могилатенко В. Г.   Наукові та технологічні засади 
модифікування ливарних алюмінієвих сплавів азотом і 
азотовмісними дисперсними тугоплавкими частинками : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.16.04 "Ливарне виробництво" / Могилатенко
Володимир Генадійович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т 
металів та сплавів. – К., 2005. – 33 с. – Бібліогр.: с. 27-30. 

 
1267. 621.74 

О-13 
      Обертун С. М.   Вдосконалення технологічних 
параметрів та ефективності управління формоутворенням 
при литті по виплавляємих моделях : автореф. дис. на 
здобуття наук. степеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 
"Ливарне виробництво" / Обертун Сергій Михайлович ; 
НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. – К., 
2005. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16. 
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1268. 622.24 
О-59 

      Онысько О. Р.   Разработка технологического процеса 
композиционного электрошлакового армирования 
дискового породоразрушающего инструмента : автореф. 
дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
05.16.04 "Литейное производство" ; спец. 05.02.08 
"Технология машиностроения" / Онысько Олег Романович
; Киев. политехн. ин-т. – К., 1990. – 19 с. – Библиогр.: 
с. 19. 

 
1269. 621.744 

С17 
      Самарай В. П.   Моделювання ущільнення ливарних 
форм і прогнозування дефектів виливки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 
"Ливарне виробництво" / Самарай Валерій Петрович ; 
Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т". – К., 
2006. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-19. 

 
1270. 669.18 

С45 
      Скрипник С. В.   Розроблення ливарних 
ресурсозберігальних технологій та устаткування для 
виробництва фасонних великогабаритних заготовок : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.16.04 "Ливарне виробництво" /  Скрипник Сергій 
Вадимович ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т". – К., 
2005. – 23 с. – Бібліогр.: с. 19-20. 

 
1271. 621.742 

Ф33 
      Федоров М. М.   Формувальні суміші з комплексним 
зв'язувальним матеріалом на основі бентоніту 
Костянтинівського родовища : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливарне 
виробництво" / Федоров Микола Миколайович ; Нац. 
техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т". – К., 2005. – 20 с. –
Бібліогр.: с. 17-18. 
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1272. 669.14 
Я58 

      Ямшинський М. М.   Ливарні жаростійкі сталі для 
виробів, що працюють в агресивних середовищах при 
температурах до 1250 С : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливарне 
виробництво" / Ямшинський Михайло Михайлович ; Нац. 
техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т". – К., 2005. – 21 с. –
Бібліогр.: с. 17-19. 

 
Магнетизм 

 
1273. 537.6 

Г19 
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математики. – К., 2006. – 17 с. – Бібліогр.: с. 14. 
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1293. 517.928 

Р49 
      Рибалко А. П.   Усереднення деференціальних форм 
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"Математична фізика" / Рибалко Антоніна Павлівна ; НАН 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні 
методи" / Бадьора Сергій Петрович ; Вінниц. нац. техн. 
ун-т. – Вінниця, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17. 
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Бібліогр.: с. 15-16. 

 
1300. 519.8 

Б77 
      Бойко О. Р.   Інтервальне моделювання складних 
систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 01.05.02 "Математичне моделювання та 
обчислювальні методи" / Бойко Олексій Романович ; 
Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 19 с. –
Бібліогр.: с. 16. 

 
1301. 517.95 

Б80 
      Бомба А. Я.   Математичне моделювання нелінійних 
збурень процесів типу "фільтрація-конвекція-дифузія" з 
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Карпенка. – Львів, 2005. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16-18. 
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1410. 669.2 
К89 

      Кузьменко М. М.   Розробка термодеформованих 
титанових композитів системи Ti-Si-(Al,Zr) 
конструкційного призначення для використання в 
інтервалі температур 20-700 С : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 
"Матеріалознавство" / Кузьменко Микола Миколайович ; 
НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства. – К., 
2006. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-19. 

 
1411. 621.763 

Л16 
      Лажевська О. В.   Закономірності 
структуроутворення алмазно-абразивних композитів на 
основі полімерів, здатних до зворотньої перебудови 
структури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" 
/ Лажевська Ольга Вікторівна ; НАН України, Ін-т 
надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. – К., 2006. – 20 
с. – Бібліогр.: с. 15-17. 

 
1412. 621.762 

М48 
      Мельников В. Г   Порошковые композиционные 
антифрикционные материалы с металлизированными 
наполнителями : автореф. дис. на соискание учен. степени 
д-ра техн. наук : спец. 05.02.01 "Материаловедение в 
машиностроении ; спец. 05.02.04 "Трение и износ в 
машинах" / Мельников Вячеслав Георгиевич ; Всесоюз. 
науч.-исслед. ин-т ж.-д. транспорта. – М., 1989. – 44 с. –
Библиогр.: с. 36-44. 

 
1413. 539.1 

М48 
      Мельничук С. В.   Екструзійний пластмасовий 
сцинтилятор для експериментів фізики високих енергій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Мельничук Сергій 
Вікторович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Х., 
2006. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18. 
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1414. 669.14 
О-53 

      Олексієнко С. О.   Вплив неметалевих включень на 
підвищення довговічності конструкційних матеріалів 
поверхневою модифікацією : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 
"Матеріалознавство" / Олексієнко Сергій Олександрович ; 
НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. 
Францевича. – К., 2007. – 22 с. – Бібліогр.: с. 19-21. 

 
1415. 621.762 

П24 
      Пелех М. П.   Оптимизация высокотемпературной 
окислительной размерной обработки элементов 
прессовых соединений из твёрдосплавных материалов : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.02.01 "Материаловедение в машиностроении" 
/ Пелех Мирон Петрович ; АН УССР, Физ.-мех. ин-т им. 
Г. В. Карпенка. – Львов, 1989. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15-18. 

 
1416. 621.791 

П30 
      Петренко А. М.   Підвищення зносостійкості та 
технологічної міцності зносостійких сталей системи C-Cr-
Mn-Ti-Si : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Петренко
Андрій Миколайович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-
т. – Х., 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17. 

 
1417. 621.791 

П32 
      Пилипченко А. В.   Создание метода нанесения 
изностойких покрытий на основе СВ-синтеза тугоплавких 
соединений для деталей нефтехимического оборудования 
: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. 
наук : спец. 05.02.01 "Материаловедение в 
машиностроении" / Пилипченко Александр Васильевич ; 
Москов. ин-т хим. машиностроения. – М., 1987. – 18 с. –
Библиогр.: с. 17-18. 

 
1418. 669.018 

Р53 
      Ріпей І. В.   Роботоздатність конструкційних 
матеріалів під час тривалої експлуатації турбоагрегату 
ТЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Ріпей Ігор 
Володимирович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. 
Карпенка. – Львів, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18. 
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1419. 621.791 

С30 
      Семкин Н. В.   Структура и эксплуатационные 
свойства материалов корпусных деталей арматуры, 
изготовленных с помощью сварки трением : автореф. дис. 
на соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 
05.02.01 "Материаловедение в машиностроении" / Семкин
Николай Владимирович ; Харьков. автомоб.-дорож. ин-
т. – Х., 1989. – 17 с. – Библиогр.: с. 16-17. 

 
1420. 621.785 

С79 
      Стеценко А. С.   Повышение износостойкости деталей 
оборудования для производства цемента методами 
химико-термической обработки : автореф. дис. на 
соискание учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.02.01 
"Материаловедение в машиностроении" / Стеценко
Алексей Сергеевич ; Белорус. политехн. ин-т. – Минск, 
1989. – 20 с. – Библиогр.: с. 19-20. 

 
1421. 678.02 

Т63 
      Тотосько О. В.   Розробка епоксикомпозитних 
покриттів модифікованих електроіскровим гідроударом з 
поліпшеними експлуатаційними характеристиками : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Тотосько Олег 
Васильович ; Луцьк. держ. техн. ун-т. – Луцьк, 2006. – 21 
с. – Бібліогр.: с. 15-18. 

 
1422. 669.15 

Т98 
      Тютєрєв І. А.   Підвищення механічних властивостей 
сталі 10Г2ФБ усуненням перлітної смугастості : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.02.01 "Матеріалознавство" / Тютєрєв Ігор 
Анатолійович ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. –
Дніпропетровськ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17. 
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1423. 669.15 
У34 

      Узлов О. В.   Формування структури голчастого 
фериту та комплексу властивостей у мікро- та 
низьколегованих конструкційних сталях : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 
"Матеріалознавство" / Узлов Олег Володимирович ; 
Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. – Дніпропетровськ, 
2006. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-15. 

 
1424. 621.762 

Ф53 
      Филипенко В. М.   Получение керамического 
конструкционного материала на основе 
ультрадисперсного нитрада кремения методом 
высокотемпературного газостатического уплотнения: 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.02.01 "Материаловедение в машиностроении" / 
Филипенко Виктор Михайлович ; АН УССР, Ин-т 
сверхтвердых материалов. – К., 1988. – 17 с. – Библиогр.: 
с. 16-17. 

 
1425. 678.6 

Ч-71 
      Чихіра І. В.   Розробка епоксидних композитних 
матеріалів для покриттів, модифікованих ультразвуковим 
полем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Чихіра
Ігор Вікторович ; Луцьк. держ. техн. ун-т. – Луцьк, 2007. –
24 с. – Бібліогр.: с. 17-21. 

 
1426. 548.5 

Ш37 
      Шевчук С. М.   Закономірності росту монокристалів 
алмазу в області термодинамічної стабільності при зміні 
температурного режиму кристалізації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 
"Матеріалознавство" / Шевчук Сергій Миколайович ; 
НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. 
Бакуля. – К., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18. 
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1427. 669.18 
Ш83 

      Шпак П. О.   Особливості структуроутворення й 
властивостей швидкорізальної сталі та підвищення 
ефективності технології її електронно-променевого 
переплаву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Шпак
Павло Олександрович ; НАН України, Ін-т проблем 
матеріалознавства ім. І. М. Францевича. – К., 2006. – 24 
с. – Бібліогр.: с. 20-21. 

 
1428. 621.793 

Я47 
      Яковлєв В. Г.   Підвищення несучої здатності 
детонаційно-газових покриттів на деталях газотурбінних 
двигунів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" 
/ Яковлєв Володимир Григорович ; Запоріз. нац. техн. ун-
т. – Запоріжжя, 2006. – 24 с. – Бібліогр.: с. 20. 

 
Машини для виробництва будівельних  

матеріалів і конструкцій 
 
1429. 693 

Н53 
      Непорожнев О. С.   Двопоршневий 
розчинобетононасос із примусовим завантаженням : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.05.02 "Машини для виробництва будівельних 
матеріалів і конструкцій" / Непорожнев Олександр 
Сергійович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Х., 
2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18. 

 
1430. 666.9 

С14 
      Саєнко Л. В.   Вібропрес з двочастотним приводом 
пуансона для формування дрібноштучних бетонних 
виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.05.02 "Машини для виробництва 
будівельних матеріалів і конструкцій" / Саєнко Леонід 
Володимирович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та 
архіт. – Х., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17. 
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1431. 621.928 
С32 

      Сергєєв А. М.   Створення пневматичних 
класифікаторів з динамічно активними робочими 
органами для збагачення та фракціонування будівельного 
піску : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.05.02 "Машини для виробництва 
будівельних матеріалів і конструкцій" / Сергєєв Андрій 
Михайлович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2007. –
20 с. – Бібліогр.: с. 16-17. 

 
Машини для земляних та дорожніх робіт 

 
1432. 629.3 

Б91 
      Бурхович М. П.   Підвищення експлуатаційної 
ефективності пневматичних шин машин для земляних та 
дорожніх робіт: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.05.04 "Машини для земляних та 
дорожніх робіт" / Бурхович Михайло Павлович ; Полтав. 
нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 2007. – 20 
с. – Бібліогр.: с. 17-18. 

 
1433. 621.878 

В75 
      Воронович А. В.   Вдосконалення автогрейдерів 
масою 15...16 т комплектацією енергосиловими модулями 
підвищеної надійності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.04 "Машини для 
земляних та дорожніх робіт" / Воронович Андрій 
Вікторович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Х., 
2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18. 

 
1434. 622.692 

К89 
      Кузьмінець М. П.   Створення робочого органа для 
ущільнення грунту під магістральними трубопроводами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.05.04 "Машини для земляних та дорожніх робіт" 
/ Кузьмінець Микола Петрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архіт. – К., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18. 
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1435. 621.879 
С89 

      Супонєв В. М.   Вибір і обгрунтування параметрів 
робочого обладнання для безтраншейного прокладання 
розподільних газопроводів методом заглиблення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.05.04 "Машини для земляних та дорожніх робіт" 
/ Супонєв Володимир Миколайович ; Харків. нац. 
автомоб.-дорож. ун-т. – Х., 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-
17. 

 
1436. 621.878 

Т82 
      Тулузов О. Г.   Підвищення ефективності землерийно-
транспортних машин циклічної дії (на прикладі 
бульдозерів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.05.04 "Машини для земляних та 
дорожніх робіт" / Тулузов Олег Георгійович ; Харків. нац. 
автомоб.-дорож. ун-т. – Х., 2006. – 23 с. – Бібліогр.: с. 19-
22. 

 
Машини для металургійного виробництва 

 
1437. 621.771 

З-46 
      Зданевич С. В.   Обгрунтування раціональних 
динамічних характеристик машин, що змотують тонку 
гарячекатану штабу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.08 "Машини для 
металургійного виробництва" / Зданевич Сергій 
Володимирович ; Нац. металург. акад. України. –
Дніпропетровськ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18. 

 
Машини та агрегати нафтової і 

 газової промисловості 
 
1438. 622.242 

А13 
      Аббасов Г. Г.   Повышение ресурса узлов поршень-
цилиндровая втулка и плунжер-уплотнение буровых и 
нефтепромысловых насосов : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.04.07 "Машины и 
агрегаты нефтяной и газовой промышленности" / Аббасов
Гаджиали Гаджикули оглы ; Уфим. гос. нефтяной техн.
ун-т. – Уфа, 1994. – 18 с. – Библиогр.: с. 17-18. 
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1439. 622.245 

А13 
      Абдуллаев Т. Б.   Термонапряженное состояние 
обвязки скважины и разработка методики по ее 
проектированию : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 05.04.07 "Машины и 
агрегаты нефтяной и газовой промышленности" 
/ Абдуллаев Техран Башир оглы ; Азерб. ин-т нефти и 
химии им. М. Азизбекова. – Баку, 1983. – 21 с. –
Библиогр.: с. 19-21. 

 
1440. 622.242 

А50 
      Алиев А. М.   Повышение эффективности работы 
механического тормоза буровой лебедки путем 
совершенствования конструкции и оптимизации 
режимных параметров : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. техн. наук : спец. 05.04.07 "Машины и 
агрегаты нефтяной и газовой промышленности" / Алиев
Алескер Магеррам оглы ; Азерб. ин-т нефти и химии им. 
М. Азизбекова. – Баку, 1985. – 15 с. – Библиогр.: с. 13-15. 

 
1441. 622.242 

А50 
      Алиев В. К.   Обеспечение надежности 
нефтепромыслового оборудования морских стационарных 
платформ с кустом скважин с учетом качества 
функционирования и требований охраны окружающей 
среды : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
техн. наук : спец. 05.04.07 "Машины и агрегаты нефтяной 
и газовой промышленности" / Алиев Владимир 
Кязимович ; Азерб. ин-т нефти и химии им. М. 
Азизбекова. – Баку, 1984. – 18 с. – Библиогр.: с. 17-18. 

 
1442. 621.85 

А50 
      Аллахвердиев Р. А.   Исследование прочности и 
деформации элементов многорядных втулочно-роликовых 
цепей нефтяного сортамента : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.04.07 "Машины и 
агрегаты нефтяной и газовой промышленности" 
/ Аллахвердиев Расим Ашрафович ; Москов. ин-т 
нефтехим. и газовой пром-сти им. И. М. Губкина. – М., 
1982. – 23 с. – Библиогр.: с. 22-23. 
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А61 

      Амдур М. А.   Исследование работоспособности долот 
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конструкцій авіаційного призначення : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 
"Металознавство і термічна обробка металів" / Антонюк
Сергій Лазаревич ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. 
В. Курдюмова. – К., 2006. – 24 с. – Бібліогр.: с. 20. 

 
1514. 669.15 

Б87 
      Бриков А. М.   Дослідження структури і 
експлуатаційних властивостей економнолегованої 
високоміцної сталі для різних умов експлуатації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.16.01 "Металознавство та термічна обробка металів" 
/ Бриков Андрій Миколайович ; Запоріз. нац. техн. ун-т. –
Запоріжжя, 2005. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-15. 

 
1515. 669.018 

Г67 
      Горбатенко В. В.   Вдосконалення структури сплавів 
для валків дрібносортових прокатних станів з метою 
підвищення їх експлуатаційної стійкості : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 
"Металознавство та термічна обробка металів" 
/ Горбатенко Владислав Володимирович ; Донец. нац. 
техн. ун-т. – Донецьк, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17. 
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1516. 669.14 
Д84 

      Дурягіна З. А.   Закономірності створення бар'єрних 
шарів з регульованим структурно-фазовим станом для 
оптимізації властивостей конструкційних матеріалів 
енергетичного обладнання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.01 
"Металознавство та термічна обробка металів" / Дурягіна
Зоя Антонівна ; Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2005. –
40 с. – Бібліогр.: с. 33-37. 

 
1517. 669.14 

Д92 
      Дьоміна К. Г.   Вплив особливостей перитектичної 
кристалізації на структуру та властивості прокату з 
конструкційної сталі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознавство 
та термічна обробка металів" / Дьоміна Катерина 
Геннадіївна ; НАН України, Ін-т чорної металургії ім. З. І. 
Некрасова. – Дніпропетровськ, 2006. – 21 с. – Бібліогр.: 
с. 17-18. 

 
1518. 621.775 

Є92 
      Єфременко В. Г.   Розвиток теоретичних і 
технологічних основ виробництва і зміцнення сталевих 
молольних куль з метою підвищення їхньої якості та 
експлуатаційної довговічності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.01 
"Металознавство і термічна обробка металів" / Єфременко
Василь Георгійович ; Приазов. держ. техн. ун-т. –
Маріуполь, 2006. – 42 с. – Бібліогр.: с. 35-39. 

 
1519. 669.14 

К85 
      Крыськив А. С.   Исследование применимости 
критериев механики разрушения для оценки 
эксплуатационных и структурных факторов охрупчивания 
конструкционных сталей : автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. техн. наук : спец. 05.16.01 
"Металловедение и термическая обработка металлов" 
/ Крыськив Александр Степанович ; Физ.-мех. ин-т. –
Львов, 1981. – 25 с. – Библиогр.: с. 22-25. 
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1520. 621.793 
Н17 

      Надворный Б. Е.   Разработка и исследование 
технологии изготовления цепных теплообменников с 
защитным покрытием с целью экономии хромоникелевой 
стали : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
техн. наук : спец. 05.16.01 "Металловедение и 
термическая обработка металлов" / Надворный Борис 
Евдокимович ; Донец. политехн. ин- т. – Донецк, 1989. –
20 с. – Библиогр.: с. 17-19. 

 
1521. 669.7 

Н84 
      Носко О. А.   Особливості структури, фазові 
перетворення легованого кремнію і модифікованих 
заевтектичних силумінів та розробка способів підвищення 
їх властивостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознавство та 
термічна обробка металів" / Носко Ольга Анатоліївна ; 
Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2006. –
20 с. – Бібліогр.: с. 15-16. 

 
1522. 669.13 

О-54 
      Олійник І. М.   Розробка економнолегованих 
зносостійких чавунів з метастабільним аустенітом і 
способів управління їх властивостями : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 
"Металознавство і термічна обробка металів" / Олійник
Інна Михайлівна ; Приазов. держ. техн. ун-т. – Маріуполь, 
2006. – 18 с. – Бібліогр.: с. 13-16. 

 
1523. 536.5 

П22 
      Пашинский Л. Н.   Разработка методов стабилизации 
термоэлектрических характеристик вольфрамрениевых 
термопреобразователей термоэлектрических (термопар) : 
автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук 
: спец. 05.16.01 "Металловедение и термическая обработка 
металлов" / Пашинский Леонид Николаевич ; АН УССР, 
Ин-т проблем материаловедения. – К., 1988. – 22 с. –
Библиогр.: с. 21-22. 
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1524. 669.7 
С38 

      Синиціна Ю. П.   Формування структури сплаву 
АМГ6 у зварних з'єднаннях виробів відповідального 
призначення тривалого терміну експлуатації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.16.01" Металознавство та термічна обробка металів" 
/ Синиціна Юлія Петрівна ; Нац. металург. акад. 
України. – Дніпропетровськ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 
с. 18. 

 
1525. 669.14 

Т48 
      Ткач А. Н.   Роль структурных факторов в 
формировании трещиностойкости конструкционных 
сталей : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 
техн. наук : спец. 05.16.01 "Металловедение и 
термическая обработка металлов" / Ткач Александр 
Наумович ; АН УССР, Физ.-мех. ин-т. – Львов, 1980. – 21 
с. – Библиогр.: с. 20-21. 

 
1526. 620.193 

Ч-49 
      Чернега С. М.   Наукові основи створення 
кавітаційностійких захисних покриттів на сталі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.16.01 "Металознавство та термічна обробка металів" 
/ Чернега Світлана Михайлівна ; НАН України, Фіз.-
технол. ін-т металів та сплавів. – К., 2007. – 42 с. –
Бібліогр.: с. 37-39. 

 
Металургія високочистих металів 

 та спеціальних сплавів 
 
1527. 669.2 

Б48 
      Березос В. О.   Розробка обладнання та технології 
отримання порожнистих зливків великого діаметру з 
титанових сплавів методом електронно-променевої 
плавки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.16.07 " Металургія високочистих 
металів та спеціальних сплавів" / Березос Володимир 
Олександрович ; НАН України, Ін-т електрозварювання 
ім. Є. О. Патона. – К., 2006. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15. 
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1528. 621.745 
Б91 

      Бурнашев В. Р.   Удосконалення плазмово-дугової 
гарнісажної плавки спеціальних сталей, сплавів і чистих 
металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.16.07 "Металургія високочистих 
металів та спеціальних сплавів" / Бурнашев Віталій 
Рафатович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Е. 
О. Патона. – К., 2006. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-16. 

 
1529. 669.2 

П83 
      Протоковілов І. В.   Магнітокерована електрошлакова 
плавка багатокомпонентних титанових сплавів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.16.07 "Металургія високочистних металів та 
спеціальних сплавів" / Протоковілов Ігор Вікторович ; 
НАН України, Ін- т електрозварювання ім. Є. О. Патона. –
К., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17. 

 
1530. 669.2 

Т36 
      Теслевич С. М.   Нові технології та устаткування для 
отримання титанової губки і переплавки її в зливок : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.16.07 "Металургія високочистих металів та 
спеціальних сплавів" / Теслевич Сергій Михайлович ; 
НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. –
К., 2006. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16. 

 
Металургія кольорових металів 

 
1531. 669.7 

Є30 
      Єгоров С. Г.   Вплив характеристик розплаву на умови 
кристалізації та властивості вирощуваних кристалів 
кремнію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.16.03 "Металургія кольорових 
металів" / Єгоров Сергій Геннадійович ; Запоріз. держ. 
інж. акад. – Запоріжжя, 2006. – 22 с. – Бібліогр.: с. 15-18. 
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1532. 669.2 
М19 

      Малишев В. В.   Теоретичні основи нових 
металургійних процесів одержання молібдену, вольфраму 
та їх сполук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.16.03 "Металургія кольорових 
металів" / Малишев Віктор Володимирович ; Запоріз. 
держ. акад. – Запоріжжя, 2006. – 54 с. – Бібліогр.: с. 41-50. 

 
Металургія чорних металів 

 
1533. 669.18 

Б41 
      Бейцун С. В.   Удосконалення процесу ковшового 
вакуумування на основі математичного моделювання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.16.02 "Металургія чорних металів" 
/ Бейцун Сергій Вікторович ; Нац. металург. акад. 
України. – Дніпропетровськ, 2005. – 22 с. – Бібліогр.: 
с. 18-20. 

 
1534. 621.746 

Б64 
      Бірюков О. Б.   Удосконалення технологічних та 
конструктивних параметрів високошвидкісної розливки 
сталі на сортових МБЛЗ : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія 
чорних металів" / Бірюков Олексій Борисович ; Донец. 
нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-
17. 

 
1535. 669.16 

Г85 
      Гріншпунт В. О.   Металургійні властивості 
хромітових руд Побужжя і розробка раціональних 
режимів отримання високовуглецевого ферохрому : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.16.02 "Металургія чорних металів" / Гріншпунт
Вадим Олександрович ; Нац. металург. акад. України. –
Дніпропетровськ, 2006. – 23 с. – Бібліогр.: с. 20-21. 
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1536. 621.783 
Г94 

      Гупало О. В.   Удосконалення роботи печей 
безперервної дії прокатного виробництва з метою 
енергозбереження : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія 
чорних металів" / Гупало Олена В'ячеславівна ; Нац. 
металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2005. – 18 
с. – Бібліогр.: с. 15-16. 

 
1537. 669.16 

К21 
      Каракаш Є. О.   Удосконалення режимів експлуатації 
повітронагрівачів доменних печей з метою підвищення їх 
терміну служби і температури дуття : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 
"Металургія чорних металів" / Каракаш Євген 
Олександрович ; Нац. металург. акад. України. –
Дніпропетровськ, 2007. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18-19. 

 
 1538. 669.16 

К82 
      Кріпак С. М.   Удосконалення технологічних процесів 
підготовки металургійної сировини з метою утилізації 
замасленої прокатної окалини : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія 
чорних металів" / Кріпак Станіслав Миколайович ; Нац. 
металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2006. – 24 
с. – Бібліогр.: с. 20-21. 

 
1539. 669.16 

К89 
      Кузін А. В.   Удосконалення технології доменної 
плавки з використанням дрібнофракційного коксу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.16.02 "Металургія чорних металів" / Кузін Андрій 
Вікторович ; Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2006. – 20 
с. – Бібліогр.: с. 16-17. 

 
1540. 669.18 

М32 
      Мастеровенко О. Л.   Удосконалювання технології 
продувки конвертерної ванни з рідкофазним відновленням 
добавок марганцевмісної сировини : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 
"Металургія чорних металів" / Мастеровенко Олена 
Леонідівна ; Дніпропетр. держ. техн. ун-т. –
Дніпродзержинськ, 2006. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18-19. 
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1541. 669.017 

Н90 
      Нурадинов А. С.   Управління формуванням 
структури металевих заготівок шляхом теплосилових дій 
на твердіючі сплави : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія 
чорних металів" / Нурадинов Абди Сайдахматович ; НАН 
України, Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів. – К., 2007. –
32 с. – Бібліогр.: с. 26-28. 

 
1542. 669.16 

О-85 
      Оторвін П. І.   Вибір складу шихти, який забезпечує 
раціональний розвиток процесів шлакоутворення при 
виплавці чавуну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чорних 
металів" / Оторвін Павло Іванович ; НАН України, Ін-т 
чорної металургії ім. З. І. Некрасова. – Дніпропетровськ, 
2006. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16-17. 

 
1543. 669.16 

Р83 
      Руденко М. Р.   Розробка ресурсозберігаючої 
технології підготовки і спікання алгомераційної шихти з 
високим вмістом тонкодисперсних матеріалів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.16.02 "Металургія чорних металів" / Руденко Микола 
Романович ; Дніпропетр. держ. техн. ун-т. –
Дніпродзержинськ, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16. 

 
1544. 669.16 

С14 
      Сазонов С. І.   Зниження паливовикористання 
металургійного комбінату на основі вдосконалення 
енерготехнологічних режимів роботи доменних печей : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступен канд. техн. наук : 
спец. 05.16.02 "Металургія чорних металів" / Сазонов
Сергій Іванович ; Нац. металург. акад. України. –
Дніпропетровськ, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16. 
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1545. 669.18 
С32 

      Середенко В. О.   Розвиток наукових та технологічних 
засад ковшової обробки сталі металевими добавками, 
отриманими у магнітодинамічних агрегатах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.16.02 "Металургія чорних металів" / Середенко
Володимир Олексійович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т 
металів та сплавів. – К., 2006. – 40 с. – Бібліогр.: с. 34-37. 
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канд. геогр. наук : спец. 11.00.09 "Метеорологія, 
кліматологія, агрометеорологія" / Джамал Абубакар Авад 
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контроля материалов, деталей, узлов, изделий и сварных 
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моделюються інерційними ланками аперіодичного типу : 
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порід" / Круковський Олександр Петрович ; НАН 
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Механіка деформівного твердого тіла 
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/ Галішин Олександр Закір'янович ; НАН України, Ін-т 
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деформівного твердого тіла" / Івасько Роман Олексійович
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Аракелян В. А.  634 
Асайонок О. В.  958 
Аскеров М. Ю.  339 
Астафьев В. Н.  260 
Атагельдыев О. Б.  635 
Атамамедов Е.  636 
Афанасьєв О. Є.  1246 
Афанасьєва Н. В.  978 
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Ахвердиев А. Р.  340 
Ахмед З. Ш.  26 
Ахмед І. А.  27 
Ахмед Х. Т.  28 
Ахундов М. С.  1702 
Ахундов Ф. А.  341 
 
Б 
Бабаев А. К.  342 
Бабець Д. В.  1560 
Бабич В. М.  107 
Бабій К. В.  1281 
Бабяк І. П.  171 
Багинский Л. В.  1093 
Багмет О. Б.  810 
Бадалов Ф. А.  1444 
Бадищук В. І.  1397 
Бадьора С. П.  1296 
Байков И. Р.  261 
Байков Р. А.  1617 
Байназаров Р. Ф.  262 
Байцур М. В.  93 
Бакланов О. В.  150 
Балаев Р. С.  29 
Балахонцев О. В.  1118 
Баленко О. І.  1 
Баліоз Г. В.  1159 
Балуев А. А.  343 
Балыгин И. С.  263 
Бамбура А. М.  172 
Баннікова О. Ю.  151 
Барабанов В. С.  833 
Барабаш В. І.  1398 
Барабаш Т. І.  218 
Баран Б. А.  1014 
Баранов П. М.  617 
Барановская Н. Я.  637 
Барановський О. М.  1370 
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Барков С. Л.  638 
Бартащук А. В.  639 
Бархаєв П. Ю.  979 
Басараба Ю. Б.  1399 
Бассаль А. К.  640 
Бастриков С. Н.  344, 345 
Басюк Т. М.  1297 
Батенько П. В.  1094 
Бахарєв В. С.  1015 
Бахметьев П. И.  264 
Бахроми Э. С.  346 
Бахтизин Р. Н.  1618, 1619 
Бахтияров С. И.  1620 
Бахтін О. К.  1371 
Бевза Ю. В.  1400 
Бедриковецкий П. Г.  1621 
Безверхий О. І.  1567 
Безимянний Ю. Г.  1401 
Безродна І. М.  834 
Безуглий С. І.  1372 
Безумов В. В.  347 
Бейцун С. В.  1533 
Белоброва О. Р.  1445 
Белов Р. В.  641 
Бельський Д. В.  980 
Белюга О. Г.  162 
Беляев А. В.  1119 
Бендюг В. І.  1016 
Бенч А. Р.  642 
Бер А. И.  1622 
Бергштейн О. Ю.  348 
Бережний В. О.  1500 
Бережной С. Б.  1501 
Береза В. Ю.  1298 
Березос В. О.  1527 
Беркела Ю. Ю.  981 
Берладин І. В.  1160 
Бернацький М. В.  551 
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Бех П. В  1071 
Бєлан Є. П.  982 
Бєлоусова Н. Б.  1299 
Бєлоусова Н. В.  1247 
Бєляєв В. М.  1286 
Бєляєва С. Ю.  173 
Биба В. В.  174 
Бижанов Б.  643 
Билык О. Д.  644 
Билюшов В. М.  1623 
Биншток М. М.  645 
Бібік М. В.  175 
Білоус В. О.  1502 
Білоус М. В.  571 
Бірюков О. Б.  1534 
Благарь С. В.  265 
Блажеєвський М. Є.  133 
Блинов В. С.  929 
Блинов И. Г.  266 
Бліндер Ю. С.  572 
Бліннікова О. В.  1282 
Бліхарський З. Я.  176 
Бляхман А. С.  1679 
Бобров Д. М.  1446 
Бобрышев М. П.  1120 
Богадьорова Л. М.  1053 
Богданов Р. М.  267 
Богданов С. С.  573 
Богомазов В. Н.  349 
Богомолов В. А.  1245 
Боднар П. С.  219 
Божинський І. А.  30 
Бозырев Ю. С.  350 
Бойко В. В.  1680 
Бойко М. С.  1373 
Бойко О. Р.  1300 
Бойко Т. К.  177 
Бомба А. Я.  1301 
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Бондар О. М.  178 
Бондаренко В. Г.  983 
Бондаренко Є. В.  108 
Бондаренко Н. В.  109 
Борин В. С.  2 
Борисов А. В.  646 
Борисов Є. С.  1354 
Борисов О. О.  3 
Борисова К. М.  1239 
Борисюк А. О.  106 
Борковська Л. О.  1211 
Боровик М. В.  1258 
Боровков В. А.  268 
Бородавкина Н. П.  269 
Бородін В. А.  31 
Бородіна Н. А.  1017 
Бородкин В. Н.  647 
Бороненко О. І.  1568 
Бостриков О. И.  648 
Бочаров Б. П.  32 
Бочкарев А. В.  649 
Бочкарев В. В.  270 
Боярко В. И.  650 
Бояршин Е. К.  651 
Бражников А. А.  351 
Бриков А. М.  1514 
Брусник С. М.  1283 
Брысьев А. Б.  1624 
Бублик С. Б.  1302 
Бубняк А. М.  821 
Бубняк І. М.  822 
Бугайов В. О.  220 
Будовский В. Б.  271 
Бузех А.  855 
Бузург Д. Д.  352 
Буй В. Т.  353 
Буйний Р. О.  1095 
Бурилова Н. В.  1625 
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Бурнашев В. Р.  1528 
Бурхович М. П.  1432 
Бурштейн Л. М.  652 
Бурыкин А. Н.  354 
Бусько М. В.  179 
Бутенко Г. З.  152 
Бутенко Ю. Н.  355 
Бутиріна Т. Є.  1161 mn 
Бухарев Н. А.  1447 
Быков И. Ю.  356 
Быстров М. М.  357 
Бялик І. М.  574 
 
В 
Вагидов М. А.  1448 
Вадецкий Ю. В.  358 
Важнова И. А.  1626 
Вайкерт Х.-Ю.  359 
Вайсфельд Н. Д.  1569 
Ваксман Л. Л.  1374 
Вакуленко О. В.  575 
Валиуллин Р. А.  856 
Варламов Г. Б.  1018 
Вармінська Н. І.  953 
Варсобин Ю. Е.  360 
Варський Г. М.  1096 
Варфоломєєва І. В.  33 
Васильев В. В.  361 
Васильев В. Г.  653 
Васильев Н. И.  576 
Васильев П. С.  857 
Васілевський О. М.  1212 
Васюков О. Є.  134 
Вахрушев І. Б.  1248 
Вашкевич О. В.  135 
Велика О. Т.   1303 
Величко В. Є.  110 
Величко С. А.  1249 
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Величко С. В.  552 
Венглинский Г. И.  654 
Вербіцький О. В.  1287 
Вергун О. О.  221 
Веремеєнко М. В.  539 
Верещагін І. І.  34 
Верпаховська О. О.  835 
Вертепов А. Г.  1449 
Верховлюк А. М.  1259 
Верховцев В. Г.  1194 
Вершовский В. Г.  655 
Виничук Б. Г.  1685 
Винниченко В. А.  656 
Винниченко О. Б.  836 
Винничук С. Д.  1304 
Виноградов Е. В.  1450 
Витвицька У. Я.  1050 
Вишнікіна О. В.  136 
Вінтонів Х. М.  1011 
Власенко Д. І.  806 
Власенко Л. А.  1305 
Влах Г. І.  1166 
Вобликов Б. Г.  657 
Вовк Л. І.  917 
Вовк О. Л.  35 
Вовк О. О.  1402 
Вовнюк С. В.  905 
Вовчановский И. Ф.  1451 
Войтенко В. С.  362 
Войтович О. П.  1213 
Волик Д. А.  363 
Волік О. В.  811 
Волков А. А.  137 
Волков В. А.  658,  
Волков В. A.  1355 
Волков Д. І.   955 
Волков Е. Н.  906 
Волкова О. Ю.  984 
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Волковий А. В.  35 
Волошин В. М.  1121 
Волошук Г. М.  659 
Волчанський Р. В.  812 
Волчок Д. Л.  165 
Вольницкая Е. П.  1627 
Вольницкий П. В.  858 
Вольфман Ю. М.  1195 
Волювач О. В.  1240 
Волянська Я. Б.  1122 
Волянський Р. С.  1123 
Воробель В. М.  1570 
Воробкало Т. В.  1306 
Вороніна І. Ф.  94 
Воронович А. В.  1433 
Восанчук С. С.  660 
Воскобійник А. В.  1628 
Воскобійник О. П.  180 
Высоцкий В. Н.  661 
Высочанский В. В.  272 
Вяхирев В. И.  364,365 
 
Г 
Габдуллин Т. Г.  1117 
Габрель М. М.  1691 
Габчак Н. Ф.  813 
Гавдьо І. Р.  1087 
Гаврилов Е. И.  366 
Гаврилова Н. В.  153 
Гаврильчева Л. Г.  662 
Гавсієвич І. Б.  37  
Гаджиев С. К.  1452 
Гаджиев С. С.  663 
Гаджиев Ф. М.  664 
Газизов Р. Р.  1629 
Гайдай С. В.  1250 
Гайдаров М.-Р.  367 
Гайдук И. С.  665 
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Гайдусь А. Ю.  1307 
Галеев В. Б.  273 
Галиев Р. А.  368 
Галин Ф. М.  274 
Галішин О. З.  1571 
Галкін О. В.  1291 
Галко Т. М.  666 
Галущак И. Д.  1124 
Гамзаев Х. М.  1630 
Гапон В. І.  1273 
Гарасимчук І. Ф.  577 
Гарипов А. М.  275 
Гаркуша І. М.  38 
Гарт Е. Л.  1572 
Гасанов Р. А.  1453 
Гасанов Я. Г.  1454 
Гаскаров Н. Х.  276 
Гафтонюк Н. М.  566 
Гацков В. Г.  667 
Гейдаров И. А.  1631 
Геокчаев Т. Б.  1703 
Герасименко О. Д.  39 
Герасимов Д. С.  369 
Герасін С. М.  1308 
Герман О. И.  370 
Гермаш К. М.  222 
Гершзон Р. Д.  668 
Гехман А. С.  277 
Гиззатов М. А.  278 
Гилева О. Я.  279 
Гилязетдинов Р. Р.  371 
Гільберг Т. Г.  1054 
Гладир А. І.  1125 
Гладіліна Р. І.  985 
Гладков В. И.  669 
Гладський М. М.  959 
Глибовець М. М.  1356 
Глинский Г. Я.  280 
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Глотов В. М.  578 
Глухенький О. І.  1126 
Гоблик А. В.  1692 
Голиздра Г. Я.  837 
Головань А. С.  670 
Головань К. В.  40 
Голованьов М. Ю.  1097 
Головін В. В.  1019 
Головченко В. І.  1503 
Голоднов О. І.  181 
Голуб В. О.  1274 
Голубев С. А.  1704 
Гольцев А. С.  1573 
Гончаренко М. В.  166 
Гончаренко О. С.  579,580 
Гончаров А. В.  1309 
Гончарова О. О.  807 
Горбатенко В. В.  1515 
Горбаха М. М.  95 
Горгола О. М.  182 
Гордєєв О. О.  41 
Горковенко А. И.  281 
Горлов А. И.  671 
Горпинюк А. В.  96 
Грабков В. К.  814 
Гранкіна В. В.  540 
Грачев С. И.  372 
Гребеннік І. В.  1310 
Гребченко М. В.  1098 
Гречко А. В.  1357 
Григоренко В. И.  1127 
Григорьев А. В.  373 
Григулецкий В. Г.  374 
Гридин В. А.  672 
Гринько Є. С.  567 
Грицай І. В.  1311 
Грищук Т. В.  1312 
Гріншпунт В. О.  1535 
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Грозберг Ю. Г.  1632 
Громадський А. С.  944 
Громов В. О.  1574 
Грудницкий Г. В.  282 
Грушевський О. М.  1547 
Губницкий В. М.  898 
Гуда А. І.  1313 
Гудима У. В.  1375 
Гузіль Н. І.  986 
Гуляницький Л. Ф.  1314 
Гуменюк Р. М.  1167 
Гупало О. В.  1536 
Гуссак В. Д.  283 
Гутніченко О. А.  1403 
 
Д 
Давыдова Р. И.  375 
Дадашев А. А.  899 
Дадашев И. А.  376 
Дадаян Ю. А.  1214 
Данг Х. Т.  377 
Данилевич О. Г.  1275 
Данилов О. Ф.  378 
Данилюк А. В.  1099 
Дао С. К.  1455 
Дворецька І. В.  1548 
Дворецький Т. В.  1044 
Дегтяренко В. І.  1633 
Дейнеко Д. Є.  223 
Дембицкий С. И.  859 
Демедюк В. В.  907 
Демин Г. М.  860 
Демченко В. В.  1055 
Дем'яненко Р. А.  581 
Денисов Є. В.  183 
Денисов Ю. О.  1128 
Денисюк І. Т.  1575 
Дергунов Э. Н.  673 
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Дерев'янченко О. В.  1358 
Дерієнко А. І.  960 
Десятерик Р. В.  553 
Джалалов С. М.  379 
Джалалов Э. Р.  380 
Джамал А. А.  1549 
Джапаридзе А. Ю.  861 
Джулай О. М.  42 
Джура В. М.  184 
Дзелендзяк У. Ю.  1168 
Дідковська М. В.  43 
Дільна Н. З.  987 
Дмитренко А. Ю.  1693 
Дмитренко В. С.  44 
Дмитрик В. В.  1404 
Дмитриков В. П.  1020 
Дмитрієнко О. В.  921 
Дністрянський М. С.  1056 
Добровольський М. П.  541 
Доброгорський М. В.  97 
Догаев В. И.   862 
Донец К. Г.  1456 
Донський М. О.  908 
Донцова Т. А.  1241 
Донченко В. С.  1315 
Дороднов И. П.  381 
Дорожинский А. Л.  582 
Доценко В. П.  1260 
Драгомирецький О. В.  618 
Дрінь С. С.  988 
Дробишинець С. Я.  185 
Дрогомирецький Я. Н.  1457 
Дрозд-Корольова О. Ю.  111 
Дубнер Е. М.  1634 
Дулаев В.-М.  382 
Дулеба А. Д.  1072 
Дурягіна З. А.  1516 
Душко В. Р.  1684 
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Дьоміна К. Г.  1517 
Дьячков В. Н.  383 
Дюкарев Ю. М.  1376 
Дяченко Є. В.  186 
Дяченко И. Ф.  284 
Дячук В. В.  1458 
Дячук М. В.  98 
 
Е 
Евсеев В. Д.  384 
Егоренко Б. Ф.  385 
Еланцева С. Ю.  386 
Елиїв А. А.  154 
Епишин В. Д.  1635 
Ерёменко В. В.  1636 
Ефремов И. Ф.  674 
 
Є 
Євграшкіна Г. П.  932 
Євсєєв І. А.  971 
Євстаф'єв Р. Ю.  112 
Євтухова Т. I.  45 
Єгоров С. Г.  1531 
Єгорова Т. П.  838 
Єлейко Т. Я.  1316 
Єсипович С. М.  1196 
Єрьоменко О. Ю.  187 
Єфременко В. Г.  1518 
 
Ж 
Жван О. В.  188 
Желтов М. Ю.  1637 
Жерносєков А.  4 
Живогляд А. В.  583 
Жигулин И. Н.  1459 
Жикаляк М. В.  622 
Жомирук Р. В.  1021 
Жора Д. В.  1317 
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Жук Д. О.  1129 
Журавська Г. В.  989 
Журов Д. А.  863 
Жучок А. В.  113 
Жучок Ю. В.  114 
 
З 
Забавський Б. В.  115 
Забиров Ф. Ш.  387 
Забокрицька М. Р.  937 
Заболотний І. П.  1100 
Заводовський М. В.  1377 
Заворотний А. Л.  1318 
Завражная О. Н.  1460 
Завялец А. Н.  864 
Загороднюк С. М.  1378 
Задорожнікова І. В.  189 
Зайнуллин А. Г.  388 
Зайцев Б. П.  1576 
Зайченко Л. Г.  224 
Закиров Н. Н.  389 
Замірець О. М.  46 
Зарецкий В. С.  390 
Заречений В. Г.  1022 
Зарипов А. К.  391 
Заславець Т. М.  147 
Заславський Б. Г.  1405 
Засядько А. А.  47 
Захаров І. П.  1554 
Захаров Н. П.  285 
Захарова М. В.  938 
Заховалко Т. В.  1319 
Заяць О. С.  584 
Зваридчук В. Б.  1320 
Звездин В. Г.  675 
Звонарьова О. В.  1638 
Звягінцева Г. В.  1023 
Зданевич С. В.  1437 
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Здомський Л. С.  116 
Зеленцов Д. Г.  167 
Зельцер П. Я.  392 
Земенков Ю. Д.  286 
Зенин В. И.  287 
Зинько Я. А.  966 
Зибінський П. В.  393 
Зігхмі К  1687 
Зіновкін В. В.  1130 
Злотник М. В.  1321 
Зозуля В. В.  1242 
Зозуля Г. П.  394 
Зотеев А. М.  676 
Зубайраев В. Л.  677 
Зубков М. Ю.  678 
Зубов Д. А.  5 
Зюзін Д. Ю.  1088 
 
И 
Ибрагимов И. Х.  1461 
Ибрагимов С. Д.  1705 
Ибраев Т. И.  395 
Иванов В. Е.  1197 
Ивановская В. И.  1462 
Ивановский В. Н.  1463 
Иванцив О. Е.  679 
Ивченко Ю. Т.  396 
Идармачева Т. Г.  680 
Измайлов З. Т.  397 
Измухамбетов Б. С.  398 
Иманов К. С  6 
Ипатов А. И.  865 
Исмаилов Н. А.  1639 
Исмаилов Н. Б.  399 
Исмайлов А. П.  400 
Исмаков Р. А.  401 
Истратов И. В.  681 
Ишбаев Г. Г.  402 
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Ишкаев Р. К.  403 
 
І 
Іванець С. А.  1131 
Іванишин В. А.  682 
Іванов Г. І.  1073 
Іванова І. М.  1024 
Іванченко О. Є.  1045 
Іванюта С. П.  1025 
Івасько Р. О.  1577 
Івах, С. М.  1190 
Іващенко С. Г.  1406 
Ігнатова І. В.  225 
Ігнатьєв О. В.  972 
Ільїна І. С.  945 
Ільканич К. І.  1169 
Ільків В. С.  990 
Ільченко В. В.  104 
Ільчук Н. І.  190 
Імбірович Н. Ю.  1407 
Ісаєва-Парцванія Н. В.  1026 
Іценко П. П.  1408 
Ішутіна Г. С.  585 
Іщенко М. В.  138 
 
Й 
Йовбак В. Д.  1132 
 
К 
Кабак Л. В.  48 
Кабалянц П. С.  1322 
Кабиров Б. З.  404 
Кабишев Ю. Б.  683 
Каблак Н. І.  586 
Кагарманов Н. Ф.  405 
Кадубовський О. А.  991 
Кадыров Р. Н.  1640 
Казимир В. В.  49 
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Какаранза С. Д.  620 
Калашніков О. Ю.  946 
Калинич І. В.  587 
Калита Н. І.  50 
Калінін В. Т.  1261 
Калініченко В. І.  961 
Калінов А. П.  1089 
Кальвин И. А.  684 
Кальчук С. В.  546 
Калян К. Г.  51 
Камишацький О. Ф.  406 
Камінський В. В.  1323 
Камчатна С. М.  226 
Кан А.  1464 
Канев С. В.  685 
Каневский В. Ф.  866 
Каневский Э. Е.  1706 
Каплун І. П.  922 
Караїм В. С.  1578 
Каракаш Є. О.  1537 
Каримов М. Ш.  686 
Каримов Н. Х.  407 
Карлова О. О.  1379 
Карнаух Т. О.  1288 
Карпаш О. М.  1465 
Карпенко О. М.  839 
Карпинец Б. И.  1133 
Карпінський Ю. О.  588 
Карпов О. Н.  1257 
Карпов О. П.  1504 
Карташов Л. Є.  954 
Касаткин В. Е.  687 
Касов А. С.  688 
Касьянов Г. Е.  408 
Касьянова Н. А.  689 
Катаев О. И.  690 
Катушков В. О.  589,590 
Кауфман В. И.  867 
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Кахнич П. Ф.  1227 
Кац Я. И.  691 
Качмар О. В.  1191 
Качмар Р. Я.  1074 
Кашканов В. А.  1075 
Кашкаров А. А.  868 
Кашкаров Н. Г.  409 
Квасниця І. В.  1687 
Келеберда І. М.  52 
Кепещук Т. В.  1555 
Керимов И. А.  692 
Керимов В. И.  1713 
Керимов М. Ю.  1466 
Керимов О. М.  1467 
Кесельман Я. Е.  933 
Ким А. О.  288 
Ким Б. И.  693 
Киндрацкий Б. И.  967 
Кириенко Г. И.  694 
Кирик В. В.  1134 
Кириченко В. А.  191 
Кирсанов Н. Н.  695 
Киселев П. Л.  289 
Киселёв С. Б.   1215 
Кисельман М. Л.  1468 
Кислухин В. И.  696 
Кисляков Ю. П.  697 
Кись О. Н.  869 
Кінаш О. В.  542 
Кісєль О. О.  1284 
Кіценко Т. П.  227 
Клейнман Л. Ш.  1641 
Кленин В. И.  290 
Клещенко И. И.  698 
Клименко О. В.  1324 
Клименко Ю. М.  1135 
Климик Я. Л.  1579 
Клушин С. В.  870 
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Клюха О. О.  918 
Клюшина Г. В.  621 
Клюшниченко Є. Є.  1694 
Коба О. В.  1325 
Кобасяр М. І.  1326 
Кобелев В. П.  871 
Ковалев А. И.  1580 
Ковалева Л. А.  1642 
Коваленко І. М.  1243 
Ковалишин З. И.  909 
Коваль Г. І.  1359 
Коваль О. С.  1027 
Ковальський В. П.  228 
Ковальчук Н. Р.  699 
Ковальчук О. Я.   1327 
Ковган Л. М.  1028 
Ковров А. В.  192 
Ковтонюк Д. О.  1380 
Ковтун В. В.  1216 
Ковшов Г. Н.  1170 
Ковязин Н. И.  410 
Коган М. А.  1552 
Когутяк, О. А.  1643 
Коженевський С. Р.  1171 
Кожушко В. П.  193 
Козак П. М.  568 
Козак Т. М.  1192 
Козачко О. М.  1328 
Козачук Б. А.  291 
Козлов З. В.  973 
Козлов С. С.  547 
Коклин И. М.  1469 
Колесник І. С.  1329 
Колесніков В. О.  1409 
Колісниченко Е. В.  923 
Колонских С. В.  411 
Колотов А. В.  412 
Кольцов О. П.  413 
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Комаров В. І.  1330 
Комлєв О. О.  815 
Комский В. С.  872 
Кондратюк О. В.  591 
Конесев Г. В.  414 
Коновалов В. В.  700 
Коновалов Е. А.  415 
Коновалова О. В.  1029 
Коноплянко З. Д.  1331 
Константинов С. В.  1644 
Конысов А. К.  701 
Копилов О. Є.  194 
Копичко О. М.  1581 
Копыстянский Р. С.  702 
Кореняко А. В.  416 
Кормановський С. І.  53 
Корнев В. А.  703 
Корній В. В.  1217 
Корнілов Л. В.  1228 
Корнілова Н. В.  1057 
Коробейникова Я. С.  1030 
Король С. В.  1136 
Коротич А. В.  195 
Коротков С. А.  417 
Корохіна О А.  1582 
Корсун А. В.  196 
Корчагін П. О.  229 
Косов В. В.  873 
Костащук І. І.  1058 
Костенко Д. Т.  840 
Костенко О. П.  54 
Костенко С. Ю.  554 
Костенко Ю. О.  230 
Костерина В. А.  874 
Костогрыз П. В.  7 
Косухин Л. Д.  704 
Косяк І. В.  55 
Котельников И. Е.  418 
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Котюк Ф. О.  1031 
Коцан Н. Н.  1059 
Кочерга О. І.  992 
Кочетков Л. М.  419 
Кочетов Г. М.  555 
Кочетов Р. В.  1198 
Кравец В. В.  705 
Кравець О. Я.  592 
Кравцов В. М.  420 
Кравцов Є. М.  1205 
Кравченко О. В.  1032 
Кравченко О. П.  1076 
Кравченко Ю. В.  1229 
Кравчина О. В.  1276 
Крамаренко Г. С.  816 
Крамський О. В.  99 
Красильников Б. Н.  841 
Краснов О. С.  706 
Красноперов В. А.  875 
Краснопольська Н. В.  1224 
Краснопольська Т. С.  1645 
Красношапка Н. Д.  1137 
Красовський О. С.  842 
Крельштейн П. Д.  593 
Кривоблоцька Л. М.  1583 
Кривобоков М. Г.  1230 
Криводубський В. Н.  569 
Криворучко А. О.  1285 
Кривошеев В. П.  8  
Криховецький Г. Я.  9 
Кріпак С. М.  1538 
Кругляк С. А.  117 
Круковський О. П.  1561 
Круль Г. Я.  1060 
Круцкевич Н. Д.  1172 
Крыжановский Е. И.  1470 
Крылов Г. В.  292 
Крысин Н. И.  421 
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Крысина Т. И.  422 
Крыськив А. С.  1519 
Крячко К. В.  1077 
Ксендзук О. В.  974 
Кубічка Є. А.  1289 
Куваєв В. М  10 
Кудінов В. В.  56 
Кудряшов Р. А.  1138 
Кузилов Л. А.  293 
Кузін А. В.  1539 
Кузіна Ю. В.  993 
Кузнецов В. Г.  423 
Кузнецов Е. С.  424 
Кузнецов Л. Л.  707 
Кузнецов Ю. С.  425 
Кузніченко С. Д.  939 
Кузьменко М. М.  1410 
Кузьменко Э. Д.  934 
Кузьминов А. С.  426 
Кузьмінець М. П.  1434 
Кукура Ю. А.  1496 
Кулаковська І. В.  118 
Кулешов В. Е.  952 
Кулиев Ю. М.  427 
Куликов Д. П.  708 
Куликова Л. С.  843 
Кулібаба В. В.  57 
Кулмурзин С. К.  428 
Кундрат А. М.  1584 
Кундрат М. М.  1585 
Кунець Я. І.  1586 
Кунцяк Я. В.  429 
Куперштейн Л. М.  1173 
Куракин И. Б.  430 
Курамшина Н. Ш.  709 
Курбанов А. Ш.  431 
Курбанов В. Б.  432 
Курбанов Ш. М.  433 
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Курбанова С. Т.  294 
Курляк П. О.  1139 
Курников Ю. А.  947 
Курумов Л. С.  434 
Курчиков А. Р.  710 
Кусковець С. Л.  556 
Куссуль А. О.  1360 
Кутенец А. В.  948 
Кухтар Д, В.  594 
Куцик А. С.  1140 
Куцяба И. В.  711 
Кучер О. В.  595 
Кучеренко В. Є.  58 
Кучеров С. В.  435 
Кучерук В. Ю.  1218 
Кучко А. М.  1277 
Кучма В. Г.  823 
Кучменко С. М.  119 
Кучумов Р. Р.  1204 
Кушнір А. П.  1141 
Кушнірук Н. В.  1206 
 
Л 
Лажевська О. В.  1411 
Лазарева І. І.  910 
Лазарєв В. І.  1090 
Лазнюк М. В.  197 
Лазоренко-Гевель Н. Ю.  1231 
Ланде Д. В.  59 
Лапан А. Б.  876 
Лапта С. І.  1332 
Лапшин П. С.  436 
Латорець К. В.  231 
Латыпов Р. Ш.  295 
Лашко Ю. В.  1142 
Левашкевич В. Г.  1646 
Лемешев М. С.  232 
Леоненко О. М.  1078 
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Леонтович В. Б.  712 
Лепорский В. Д.  1101 
Лесь О. М.  100 
Летичевський О. О.  1361 
Лещенко І. Є.  60 
Лещенко Ю. Ю.  120 
Лєбєдєва Н. М.  1587 
Ликутов А. Р.  877 
Линецкий А. П.  1681 
Липский А. М.  1102 
Лисенко О. А.  619 
Лисенко Т. В.  1262 
Лисогор В. Г.  1219 
Листвак Л. С.  1497 
Литвин Б. А.  1333 
Литвин И. Е.  296 
Литвиненко І. М.  121 
Литяева З. А.  437 
Лихогруд М. Г.  1232 
Лізгін В. А.  1334 
Лізунова А. П.  1233 
Лінчук Ю. С.  1381 
Ліпецька Ю. А.  1263 
Ліскевич О. І.  61 
Лісниченеко С. В.  1695 
Лобанова А. Б.  900 
Логинов А. А.  438 
Лопатка С. С.  198 
Луай, Дарвіш  1362 
Луговая Л. В.  439 
Луговський О. Ф.  1498 
Лукьянов Э. Е.  878 
Лук'яненко К. О.  1251 
Лук'яненко С. О.  1335 
Лук'яненко Т. В.  1162 
Лук'янчиков А. В.  144 
Луцкін Є. С.  233 
Луцька Н. М.  11 
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Лушнікова Н. В.  234 
Лушпеева О. А.  440 
Лютий Р. В.  1264 
Лященко А. А.  1234 
 
М 
Магдалинская И. В.  1647 
Магди А. Ш.  713 
Маєвський Б. Й.  714 
Мазепа В. О.  1079 
Мазуренко Н. І.  808 
Майгурова Н. В.  149 
Майский Р. А.  1648 
Майстренко С. Я.  62 
Макаловский В. В.  715 
Макаренко О. В.  235 
Маковійчук М. В.  1588 
Максимова-Гуляєва Н. О.  1562 
Максимович Я. В.  1589 
Малахов І. М.  1033 
Малашевський М. А.  596 
Малиш О. М.  1103 
Малишев В. В.  1532 
Маліна І. А.  597 
Мальцева А. К.  716 
Мамаджанов Э. У.  441 
Мамедбеков О. К.  442 
Мамедов А. И.  297 
Мамедов А. М.  1649 
Мамедов В. Т.  1471 
Мамедов Н. Н.  443 
Мамедов Р. М.  63 
Мамедов Э. А.  1472 
Мамедтаги-заде А. М.  444,445 
Мандрик Я. І.  1226 
Манжос Т. В.  1382 
Манжос Ю. С.  64 
Манукян К. П.  298 
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Марголин Ф. М.  717 
Мардаревич М. Г.  931 
Марецька Е.  1336 
Марик В. Б.  1473 
Маркарова О. А.  718 
Маркарян Г. О.  65 
Маркіна Л. М.  1034 
Марочка В. В.  199 
Мартинова О. Б.  236 
Маруняк Є. О.  1061 
Марусенков А. А.  1220 
Марченко А. В.  1556 
Марченко С. В.  1174 
Марчук М. В.  1590 
Масальцев Л. О.  809 
Массалітіна Є. В.  994 
Мастеровенко О. Л.  1540 
Масуд Н. Е.  200 
Матвеев А. И.  719 
Матвєєва Л. Є.  1363 
Матвієнко О. М.  557 
Матякубов М. Ю.  446 
Махінько А. В.  201 
Махмутзянов А. Р.  299 
Махутов К.  720 
Маційчук В. В.  1265 
Мачехін Ю. П.  1557 
Медведев А. Е.  1650 
Медведев А. П.  824 
Медведський Ю. В.  598 
Медзатий Д. М.  66 
Мезенцев К. В.  1062 
Мелейчук С. С.  536 
Меликов Г. Х.  1651 
Меликов Р. Х.  1652 
Мелихов В. А.  825 
Мельник І. Г.  1063 
Мельник О. В.  155, 599 
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Мельников В. Г  1412 
Мельников И. Г.  1221 
Мельниченко Н. П.  237 
Мельничук С. В.  1413 
Мельніченко О. В.  844 
Мельцер М. С.  447 
Меньшикова О. В.  995 
Мессер А. Г.  1474 
Метешкін К. О.  67 
Мизин А. Н.  1475 
Микаилов Н. А.  1653 
Микитюк Л. Я.  1383 
Минченков Н. Н.  879 
Минчук В. А.  448 
Мирзаджанов Д. Б.  1476 
Миронов Д. В.  537 
Мирочник К. Д.  880 
Михайлов В. І.  1278 
Михайлов Н. Н.  881 
Михайлюта С. Л.  1177 
Мишин В. И.  449 
Міроненко І. М.  202 
Мірошкіна І. В.  168 
Місюра Є. Ю.  1591 
Міщенко Л. В.  1252 
Мнацаканян А. Г.  68 
Могилатенко В. Г.  1266 
Моисеенко А. С.  1222 
Мокін В. Б.  1337 
Момот В. О.  238 
Моргун Є. М.  1046 
Мормышев В. В.  721 
Морозов Д. І.  1143 
Москаленко А. А.  600 
Москаленко Б. Н.  450 
Мостика Ю. С.  1207 
Мошенський С. В.  12 
Мощенко І. О.  1558 



 451 

Мукминов Р. А.  930 
Муртазин А. С.  451 
Мусієнко М. П.  1176 
Мустафаев В. Т.  1707 
Мустафаев Ф. М.  1654 
Мутовин Ю. Г.  300 
Мухамед М. Д.  203 
Мухамедшин Р. К.  1655 
Мухер А. Г.  722 
Мыслюк М. А.  452 
 
Н 
Набиев А. Д.  1477  
Навальнева В. И.  882 
Надворный Б. Е.  1520 
Нажмудінова О. М.  1550 
Назаревич Л. Є.  845 
Назарьина А. М.  301 
Назимко К. В.  1563 
Налева Г. В.  69 
Нанагюлян Ю. С.  1104 
Нарижний О. Г.  1592 
Нарыжный П. С.  723 
Нгуен Х. А.  453 
Нгуен Ч. В.  70 
Негрич І. М.  535 
Недокіс В. А.  996 
Нежальська К. М.  975 
Нежданова Е. Г.  724 
Непорожнев О. С.  1429 
Несмашний Є. О.  548 
Нессонов М. І.  1384 
Нестеренко М. О.  1292 
Нестеренко М. Ю.  725 
Нестеренко О. В.  601 
Нечаев В. П.  817 
Нечипор О. М.  558 
Нечипорук В. В.  1223 
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Нечитайло М. П.  559 
Нечуйвітер О. П.  1338 
Нємий С. М.  1688 
Нигматуллина А. Г.  454 
Нигора В. М.  1505 
Нижник О. В.  204 
Нийгер Ф. В.  1158 
Никитинський А. В.  239 
Никитюк Т. B.  156 
Никифоров В. Н.  455,456 
Никишина Е. В.  302 
Никомаров С. С.  1478 
Ниязов Н. Т.  1105 
Нікітіна Н. О.  139 
Нікіфорова Н. А.  240 
Ніколенко І. В.  1506 
Новиков А. А.  726 
Новиков Д. А.  727 
Новосядлий Б. С.  157 
Ноздренков В. С.  71 
Носко О. А.  1521 
Нудьга В. Г.  883 
Нурадинов А. С.  1541 
Нурбаев Б.  457 
Нуриев Н. Б.  1708 
 
О 
Обейесекера Б. Р.  1479 
Обертун С. М.  1267 
Овсієнко С. А.  122 
Овчаренко А. В.  728 
Овчинников Н. Т.  458 
Овчинников П. В.  459 
Оганесян С. М.  846 
Оганов А. С.  460 
Огибенин В. В.  729 
Огнев А. Ф.  730 
Одегов А. И.  1656 
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Одінцов О. М.  1144 
Одінцов О. О.  1035 
Одокієнко С. М.  1339 
Одунламі Т. О.  543 
Озарко І. І.  916 
Олейник В. Н.  1507 
Олексієнко С. О.  1414 
Олешко Д. М.  72 
Олийнык М. И.  1106 
Олійник А. П.  1295 
Олійник І. М.  1522 
Олійник Н. В.  205 
Ольховик Л. П.  1279 
Омар А. Х.  73 
Омельяненко М. В.  1696 
Онищенко М. Г.  602 
Онысько О. Р.  1268 
Опанасенко В. М.  1177 
Опанасенко О. В.  206 
Оразмамедов Х. А.  461 
Орел А. В.  731 
Орел Є. Ф.  207 
Орел Т. В.  1208 
Орехова З. Т.  303 
Орлов Н. А.  462 
Оруджев Ч. Г.  732 
Оружев А. Р.  463 
Оршуляк О. О.  140 
Осітнянко А. П.  1697 
Османов Б. А.  1709 
Остапчук О. В.  1145 
Осташук М. М.  101 
Остра Н. В.  1107 
Оторвін П. І.  1542 
 
П 
Павельчак А. Г.  1178 
Павлик К. П.  123 
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Павлюк М. И.  826 
Палиенко В. П.  624 
Палюх М. Д.  968 
Панасюк М. І.  1036 
Панов Д. О.  163 
Панченко А. І.  924 
Панченко А. С.  733 
Панченко Т. В.  1364 
Паранчук Я. С.  1146 
Парахонская В. С.  827 
Паринов П. Ф.  464 
Пархоменко О. Г.  818 
Пархоменко Р. В.  241 
Паршукова Л. А.  465 
Парыляк А. И.  734 
Пасічник В. О.  1340 
Пастух П. И.  735 
Пасько А. М.  1385 
Патрушева Л. І.  1253 
Пацков Л. Л.  884 
Пачколін Ю. Е.  1147 
Пашинский Л. Н.  1523 
Пащенко В. В.  1179 
Пащенко О. В.  560 
Пелех М. П.  1415 
Перевозніков С. І.  1180 
Перейма А. А.  242 
Перепічка В. В.  1594 
Перехода А. С.  736 
Пермяков А. П.  737 
Перович Л. Л.  1235 
Першина М. А.  304 
Песин А. С.  305 
Петрашкевич М. И.  738 
Петренко А. М.  1416 
Петренко В. И.  739 
Петричкович В. М.  124 
Петров П. П.  158 
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Петруша Ю. С.  1108 
Пєхтєрєв В. О.  125 
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