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Матеріали розділів «Відомості про реєстрацію авторського 

права на твір», «Відомості про реєстрацію договорів, які 

стосуються права автора на твір» надруковано в редакції 

заявника 

 Державне підприємство «Український 

 інститут інтелектуальної власності», 2021 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101575 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Попов Микола Петрович, Привалова Наталія Володимирівна, 

Липовська Світлана Олексіївна, Панченко Ганна Олександрівна, 

Лесик Олена Василівна, Катеринчук Олена Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір «ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА 

(СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

«ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ» 

(форма навчання - дистанційна)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Матеріали програми призначені для підвищення кваліфікації державних 

службовців категорій «Б» і «В». Метою програми є формування 

компетентностей державних службовців щодо запобігання проявам 

корупції під час виконання посадових обов'язків. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101576 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Попов Микола Петрович, Привалова Наталія Володимирівна, 

Липовська Світлана Олексіївна, Панченко Ганна Олександрівна, 

Лесик Олена Василівна, Катеринчук Олена Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір «ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА 

(СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

«ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ» 

(форма навчання - очна)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Матеріали програми призначені для підвищення кваліфікації 

державних службовців категорій «Б» і «В».  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101577 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Попов Микола Петрович, Привалова Наталія Володимирівна, 

Липовська Світлана Олексіївна, Панченко Ганна Олександрівна, 

Лесик Олена Василівна, Катеринчук Олена Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА 

(СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» (форма 

навчання - очна)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Матеріали програми призначені для підвищення кваліфікації державних 

службовців категорії «Б», категорії «В», що вперше призначені на посади 

державної служби. Метою програми є формування компетентностей 

державних службовців з основ державного управління. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101578 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Красностанова Наталія Едуардівна, Стоян Рустам Георгійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Людський капітал як чинник розвитку управлінських бізнес-

процесів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Красностанова Н. Е., Стоян Р. Г. Людський капітал як 

чинник розвитку управлінських бізнес-процесів // Підприємництво та 

інновації. - 2020. - № 11-2. - С. 105-111. 
Анотація  

У статті досліджено роль людського капіталу як чинника розвитку 

управлінських бізнес-процесів і тлумачення економічної категорії 

«бізнес-процес», а також рекомендовано точку зору щодо її розуміння. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101579 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Красностанова Наталія Едуардівна, Стоян Рустам Георгійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Цілі сталого розвитку у контексті формування та розвитку 

людського капіталу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Красностанова Н. Е., Стоян Р. Г. Цілі сталого розвитку 

у контексті формування та розвитку людського капіталу // Бізнес 

інформ. - 2020. - № 2. - С. 422-428. 
Анотація  

В статті з огляду на важливість людського капіталу для забезпечення 

сталого розвитку суспільства проаналізовано міру відображення цілей і 

завдань сталого розвитку, що рекомендовані ООН і безпосередньо 

пов'язані із людським капіталом, у вітчизняних державних стратегічних 

документах. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101580 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бугай Володимир Володимирович, Бугай Олександра Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Аудіовізуальний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Аудіовізуальний твір «СИЛЬНІ ДУХОМ» («СД») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101583 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

MаHA Rocks, Maha Rocks (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Survive» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101584 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

MaHA Rocks, Maha Rocks (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Choice» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101585 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

MaHA Rocks, Maha Rocks (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «I can't Believe» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101586 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

MaHA Rocks, Maha Rocks (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом «Your Approach» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101587 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

MaHA Rocks, Maha Rocks (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом «It won't go through» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101588 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

MaHA Rocks, Maha Rocks (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом «I will try» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101589 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

MaHA Rocks, Maha Rocks (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Too often I was offered to die» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101590 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

MaHA Rocks, Maha Rocks (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Cannot Change Myself» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101591 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

MaHA Rocks, Maha Rocks (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Money» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101592 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

MaHA Rocks, Maha Rocks (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Don't open that door» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101593 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

MaHA Rocks, Maha Rocks (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Raindrops on a ground» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101594 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

MaHA Rocks, Maha Rocks (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Feel Proud» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101595 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шестопалова Тетяна Павлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Пам'ять і письмо: проблеми дослідження й 

перспективи видання автографу Юрія Лавріненка «Мій сад в Арктиці» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Шестопалова Т. П. Пам'ять і письмо: проблеми 

дослідження й перспективи видання автографу Юрія Лавріненка «Мій 

сад в Арктиці» // Науковий вісник Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки 

(літературознавство). - 2017. - № 2 (20). - С. 251-255.  
Анотація  

У статті накреслено методичні підходи до вивчення рукопису Юрія 

Лавриненка, розкрито його наукову й літературну цінність, забезпечену 

чіткими картинами родинного світу й соціокультурної дійсності України 

1910-1930-х рр.  

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101596 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шестопалова Тетяна Павлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Розділ «Критичне 

мислення як чинник інтелектуальної біографії Юрія Шевельова» у 

монографії «Літератор-інтелектуал у міграційних процесах: виклики 

для пам'яті та ідентичності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Шестопалова Т. П. Критичне мислення як чинник 

інтелектуальної біографії Юрія Шевельова» // Літератор-інтелектуал у 

міграційних процесах: виклики для пам'яті та ідентичності : монографія / 

гол. ред. О. В. Пронкевич. - Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили. - 

2018. - С. 49-76. 
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Анотація  

У названому розділі колективної монографії окреслено психологічні, 

соціокультурні джерела формування інтелектуалізму Юрія Шевельова, 

розглянуто відображення національної ідентичності літератора з його 

культурологічною проблематикою.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101597 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна, Лободенко Катерина 

Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Монографія «Наукові перспективи розвитку правозахисної державної 

політики України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Помаза-Пономаренко А. Л., Лободенко К. В. Наукові 

перспективи розвитку правозахисної державної політики України : 

монографія. - Харків : НУЦЗУ, 2020. - 188 с. 
Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101598 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

N O W A V E, NOWAVE, N O W ∆ V ☰ (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір без тексту, музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірник музичних творів з текстом та без тексту «The Dark Side» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

До складу збірника входять такі композиції як: «Fallen City», 

«Autorave», «Code 3», «Underground», «Credo», «Qualia», «Antimatter».  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101599 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вихристюк Олена Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір, складений твір, 

фотографічний твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Складений твір «Базові стандарти оформлення та представлення 

торговельних точок мережі продуктових делікатес-маркетів 

«Україночка» («Брендбук торговельної мережі «Україночка») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір являє собою збірку стандартів оформлення магазинів мережі 

«Україночка» для використання третіми особами. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101600 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Момот Олена Олегівна, Шостак Євгенія Юріївна, Новік Сергій 

Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Полтавський національний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчально-методичний посібник «Теорія і методика викладання легкої 

атлетики» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Момот О. О. Теорія і методика викладання легкої 

атлетики : навч.-метод. посіб. / уклад. : О. О. Момот, Є. Ю. Шостак,  

С. М. Новік ; Полт. нац. пед. ун-тет імені В. Г. Короленка. - Полтава : 

Сімон, 2020. - 132 с. 
Анотація  

У посібнику висвітлюються засоби і методи підготовки легкоатлетів, 

охарактеризовані спеціальні вправи для навчання і тренування. 

Розкрито питання, які пов'язані з особливостями прояву фізичних 

якостей у легкій атлетиці. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101601 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Согоконь Олена Анатоліївна, Донець Олександр Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Полтавський національний педагогічний університет  

імені В. Г. Короленка 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Словник основних понять з фізичної культури» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Словник основних понять з фізичної культури : для 

студентів факультетів фізичного виховання вищих пед. навч. закладів / 

уклад. О. А. Согоконь, О. В. Донець. - Полтава : Сімон, 2020. - 111 с. 
Анотація  

Науково-популярне довідкове видання, що рекомендовано для 

викладачів та студентів факультету фізичного виховання, вчителів 

фізичної культури та учнів загальноосвітніх шкіл. Цей навчальний 

посібник допоможе учням та студентам в засвоєнні теоретичного курсу 

«Фізичне виховання». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101602 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Засуха Ігор Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науково-технічна стаття «СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК ПІДСТАВА 

ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ПАЛИВО-ЕНЕРГЕТИЧНИМ 

КОМПЛЕКСОМ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101603 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Джабраілов Руслан Аятшахович, Малолітнева Веста Костянтинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Інтеграція критерію «переваг для громади» у механізм 

публічних закупівель: особливості впливу на сталий регіональний 

розвиток» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Джабраілов Р. А., Малолітнева В. К. Інтеграція критерію 

«переваг для громади» у механізм публічних закупівель: особливості 

впливу на сталий регіональний розвиток // Економічна теорія та право. - 

2020. - № 3 (42). - С. 89-116. 
Анотація  

Стаття присвячена питанням максимізації економічних, соціальних та 

екологічних переваг, які можуть бути отримані від використання 

бюджетних коштів під час здійснення публічних закупівель, шляхом 

встановлення вимог щодо «переваг для громади». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101604 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Устименко Володимир Анатолійович, Джабраілов Руслан Аятшахович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Тези «Особливості здійснення розподілу доходів в Україні: сучасний 

стан та перспективи реформування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Устименко В. А., Джабраілов Р. А. Особливості здійснення 

розподілу доходів в Україні: сучасний стан та перспективи реформування // 

Другі наукові читання пам'яті академіка В. К. Мамутова (м. Київ,  

3 липня 2020 р.). - 2020. - С. 8-21. 
Анотація  

Тези присвячені питанням пошуку шляхів подолання диспропорції у 

доходах населення з урахуванням досвіду країн-учасниць ЄС та підходів, 

сформованих у економічній науці щодо вимірювання соціальної 

нерівності суспільства.  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101605 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Стахова Вікторія Вікторівна, Буздуган Інна Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Використання схем терапії у хворих на пептичну 

виразку шлунка та дванадцятипалої кишки у поєднанні з артеріальною 

гіпертензією та цукровим діабетом типу 2» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Стахова В. В., Буздуган І. О. Використання схем терапії 

у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки у 
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поєднанні з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом типу 2 // 

9th International scientific and practical conference «Perspectives ofworld 

science and education» (May 20-22, 2020). - Osaka, Japan. - 2020. - P. 929-934. 
Анотація  

В статті наведено приклади застосування різних схем антихелікобактерної 

терапії у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки 

у поєднані з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101606 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Биндю Марина Володимирівна, Буздуган Інна Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Endothelial dysfunction with comorbidity of pathologies 

as one with criteria of heart failure» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Byndiu M., Sithinska I. Endothelial dysfunction with 

comorbidity of pathologies as one with criteria of heart failure // 2nd 

International scientific and practical conference «Perspectives ofworld  

science and education». - Osaka, Japan. - 2019. - P. 530-540. 
Анотація  

 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101607 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Буздуган Інна Олексіївна, Лопушняк Ганна Ярославівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Особливості диспепсичного синдрому у хворих на 

пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Буздуган І. О., Лопушняк Г. Я. Особливості диспепсичного 

синдрому у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої 

кишки // 4th International scientific and practical conference «Perspectives 

ofworld science and education». - Osaka, Japan. - 2019. - P. 274-282. 
Анотація  

У статті представлені дані особливостей клінічного перебігу, а саме, 

диспепсичного синдрому у хворих на пептичну виразку шлунка, пептичну 
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виразку дванадцятипалої кишки. Оцінка наявності токсикогенних 

штамів інфекції НР у даних захворювань приведе до кращої діагностики 

та ефективного лікування. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101608 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Корсун Павло Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір белетристичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Туристичний Гід на 105 Відсотків Задоволення» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Книга є гарною спробою підсумувати накопичений досвід за десять років 

роботи туристичним гідом та висвітлює основні принципи, особливості 

та маленькі секрети туристичного супроводу. Пропоную поринути у 

світ неймовірних та унікальних історій, ілюстрованих історій. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101609 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Найда Віталій Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Сценарій повнометражного фільму «Тріо» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101610 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

MamaRika (псевдонім) 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пісня «Дурненька (Shnaps & Sanya Dymov Remix)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101611 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Мирошниченко Ольга Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Книга «Ищите биолога» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Відправившись на відпочинок, молода жінка Лорен застає свого 

нареченого в ліжку з іншою. Засмучена вона вибігає з кімнати і потрапляє 

в заручниці до невідомих, які відвозять її на далеку планету, де з'ясовується, 

що за час перельоту її визнали мертвою. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101612 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Канівець Роман Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Казка «Тайна золотого ключика» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101613 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Головніна Олена Германівна, Сьомкіна Тетяна Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Навчально-методичні матеріали для проведення 

семінарських та практичних занять з дисципліни «Міжнародна економіка» 

очної та заочної форми навчання» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний посібник «Навчально-методичні матеріали для проведення 

семінарських та практичних занять з дисципліни «Міжнародна економіка» 

очної та заочної форми навчання» складений відповідно до бакалаврської 

програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії». 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101614 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Красницька Ольга Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методичні рекомендації для забезпечення самостійної 

роботи з дисципліни «Педагогічна майстерність викладача вищої 

військової школи» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Красницька О. В. Методичні рекомендації для 

забезпечення самостійної роботи з дисципліни «Педагогічна майстерність 

викладача вищої військової школи». - Київ : ЦК «КОМПРИНТ», 2018. - 

128 с. 
Анотація  

У методичних рекомендаціях надано тематичний план вивчення 

дисципліни, завдання для самостійної роботи, вимоги до курсової, 

контрольних і творчих робіт, екзаменаційні вимоги, критерії оцінювання 

знань і вмінь слухачів, рекомендовану літературу, психологічні методики, 

вимоги до оформлення літератури. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101615 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Новіков Володимир Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка віршів «Владимир Новиков «Жизнь на рассвете» Сборник 

стихов» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка віршів є рідкісним відчуттям абсолютної справжності, точності, 

незвичайного порівняння і гостроти переживання життя. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101616 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Решетниченко Дмитро Федорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пісня «Duet Veter ADL» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101617 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шмалій Лариса Федорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір «Методика Л. Шмалій по активації 

природного ритму дихання при скандинавській ходьбі» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Авторська методика включає на фоні позитивного емоційного настрою 

проведення ритмічних дихальних дій при ходьбі з переносом центра 

тяжіння тіла вперед, ноги зі зводами стоп, при цьому вимірюють частоту 

пульсу до початку занять та після. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101618 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Боброва Надія Федорівна, Сорочинська Тетяна Анатоліївна, Троніна 

Світлана Альфредівна, Братішко Олександр Юрійович, Сєвцова Дарія 

Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Спосіб лікування високоризикових та рецидивуючих 

ретинобластом» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропонована методика залежно від стадії та розмірів пухлини, 

розповсюдження та типу вітреальних клонів передбачає збільшення 

дози інтравітреального введення цитостатика до 20 або 30 мкг в 0,1 мл і 

зменшення між інтравітреальними введеннями до 10-14 днів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101619 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хміляр Олег Федорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Психологія символічної регуляції дій і вчинків особистості» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Хміляр О. Ф. Психологія символічної регуляції дій і 

вчинків особистості : монографія. - Київ : ТОВ «Контекст Україна», 

2016. - 380 с. 
Анотація  

У монографії розкрито методологію, логіку і методи дослідження 

символічної регуляції дій та вчинків особистості, психологічні механізми 
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символічної регуляції думок, почуттів та образів у діях людини 

несловесними способами впливу, показано системи відображення 

психомоторних символів особистості. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101620 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Красницька Ольга Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Практикум «Основи ораторського мистецтва та 

риторичної комунікації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Красницька Ольга. Основи ораторського мистецтва та 

риторичної комунікації : практикум. - Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2019. - 

110 с. 
Анотація  

У практикумі розкрито зміст авторського курсу «Основи ораторського 

мистецтва та риторичної комунікації», завдання для самостійної роботи, 

методичні вказівки щодо їх виконання, рекомендовану літературу, вимоги 

до есе й контрольної роботи, навчально-методичну карту дисципліни, 

тести для самоконтролю. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101621 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Павлова Світлана Вадимівна, Благая Людмила Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний авіаційний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Модель діяльності людини-оператора як 

система масового обслуговування» («Модель діяльності Л-О як СМО») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблено програму на основі ймовірнісної математичної моделі системи 

«пілот-літак». Базується на математичних методах теорії масового 

обслуговування, враховує імовірнісні процеси в діяльності Л-О при 

пілотуванні сучасного літака та її підсистеми мають єдине модельне 

представлення. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101622 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зубалій Микола Дмитрович, Остапенко Олександр Іванович, Тимчик 

Микола Валерійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукове видання «Методичні рекомендації «Форми і методи формування 

в учнів готовності до захисту Вітчизни» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Зубалій М. Д., Остапенко О. І., Тимчик М. В. Форми і 

методи формування в учнів готовності до захисту Вітчизни : метод. 

рекомендації. - Кропивницький : Імекс-ЛТД. - 72 с. 
Анотація  

У виданні розкрито основні форми і методи, їхні сучасні класифікації й 

умови підвищення ефективності військово-патріотичної діяльності з 

формування в старшокласників готовності до військової служби в 

складних сучасних умовах. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101623 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Добролюбська Юлія Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Історія середньовічного Сходу. Ч. 1 Китай та Японія» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Добролюбська Ю. А. Історія середньовічного Сходу. Ч. 1 

Китай та Японія. Художньо-історична хрестоматія. - Одеса : Ун-т 

Ушинського, 2020. - 378 с. 
Анотація  

Хрестоматія покликана ознайомити українського читача, передусім 

студентів, викладачів і науковців-сходознавців, з частиною багатющої 

культурної та літературної спадщини середньовічних Китаю та Японії. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101624 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Берченко Ольга Григорівна, Тіткова Анна Маратівна, Шляхова Анна 

Володимирівна, Веселовська Олена Валеріївна, Пріходько Олена 

Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «КОРЕКЦІЯ АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ДОЗОВАНИМ 

ФІЗИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ В ЕКСПЕРИМЕНТІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Науково обґрунтований підхід, щодо корекції порушених хронічною 

алкоголізацією функціональних та метаболічних механізмів діяльності 

мозку шляхом застосування дозованих фізичних навантажень.  

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101625 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Айкол Аліна Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-публіцистичного 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Книга «Англійська мова. Готуємося до ЗНО. Vocabulary» («Англійська 

мова. Vocabulary») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Посібник призначено для ефективної та зручної підготовки до ЗНО та 

ДПА. 20 розділів з найголовніших тем, вибрані слова з тестувань 

минулих років, а також вправи для перевірки знань роблять його 

незамінним помічником у поповненні словникового запасу учнів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101626 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Дутчак Віра Федорівна, Скібінюк Юлія Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (дитяча література), твір образотворчого 

мистецтва 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Опис гри для раннього розвитку дитини «Пригоди Зебренятка» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір містить рекомендації використання дев'яти чорно-білих карток, 

на яких із лицьової сторони містяться ілюстрації об'єктів побуту 

людини та навколишнього середовища, де дитина повинна відшукати 

Зебренятко, а із зворотної сторони - вірші про пригоди Зебренятка. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101627 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Галан Ярослав Петрович, Андрєєва Олена Валеріївна, Ярмак Олена 

Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «The relationship between the indicators of morho-functional state, 

physical development, physical fitness and health level of girls aged 12-13 years» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101628 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Прогнімак Олександр Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Роман «Случайный бог и команда супергероев» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Письмовий твір, що оповідає про фантастичні пригоди головних 

персонажів твору. 

 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

25 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101629 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Прогнімак Олександр Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Роман «Предтеча» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Літературний твір, що оповідає про фантастичні пригоди головних 

персонажів твору. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101630 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Обод Володимир Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ 

И ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ «ИСЦЕЛЯЮЩИЕ СТУПЕНИ» 

(«ИСЦЕЛЯЮЩИЕ СТУПЕНИ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір присвячений методиці лікування гострих і хронічних захворювань, 

що в умовах мінімального дискомфорту ефективно і, в гострих випадках, 

швидко усуває больовий синдром, гостру і хронічну інтоксикацію, різні 

види алергічних реакцій. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101631 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Куріненко Володимир Леонідович, Фокас Ольга Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙКЮЖН ІТ» 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «MEGAPOLIS. ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ 

СТУДЕНТА» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма для вирішення наступних завдань: можливість студента 

переглядати історію запитів та відповідей; обмін необхідною інформацією 

між особистим кабінетом студента та онлайн-сервісом приват24 для 

надання послуги зі сплати боргу, а саме: отримання інформації з особистого 

кабінету студента. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101632 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Іванюк Олег Дмитрович, Завадка Ярослав Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче 

підприємство «Бескид ком» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Системи банківського обслуговування населення 

СБОН+ версії 4.0» («СБОН+ 4.0») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програмне забезпечення для автоматизації обслуговування фізичних 

осіб в банківських установах. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101633 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Іванюк Олег Дмитрович, Завадка Ярослав Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче 

підприємство «Бескид ком» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Система прийому платежів населення NicePay 

версії 2.0» («NicePay 2.0») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Програмне забезпечення для автоматизації прийому та обробки платежів 

клієнтів - фізичних осіб в банківських установах і взаємодії з отримувачами, 

на користь яких приймаються платежі через каси відділень банку, 

програмно-технічні комплекси самообслуговування (кіоски), через 

мобільні додатки. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101634 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шкідченко Софія Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «MY CHRISTMAS YODEL SONG» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101635 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кузь Дмитро Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Комп'ютерне програмне забезпечення системи 

«KeepCul» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101636 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Глущенко Павло Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Реферат «Bank on Mars» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Опис унікальної назви для комерційних закладів: як грошові перекази, 

платіжні системи, банки, обмінники валют, криптовалют, інші бізнес-

установи, для надання грошових позик, інше, що дозволене владою 

різних країн. 

 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101637 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Буряк Костянтин Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, усний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка лекцій «Базовий курс по методиці Animal Gymnastics Yoga» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропонований відеокурс є методикою всебічного розвитку тілесного 

функціоналу людини. Увібравши у себе різноманітні методи по роботі з 

тілом, як сучасні, так і традиційні, методика ставить перед собою 

завдання щодо розвитку усіх п'яти фізичних властивостей тіла: сили, 

витривалості, гнучкості тощо. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101638 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Білоусов Євген Миколайович, Бойчук Роман Петрович, Борисов Ігор 

Вячеславович, Вапнярчук Наталія Миколаївна, Внукова Наталія 

Миколаївна, Дмитрик Ольга Олександрівна, Курашова Інна Миколаївна, 

Савчук Олена Олександрівна, Семенова Марина Володимирівна, 

Токарєва Катерина Олегівна, Шовкопляс Ганна Миколаївна, Ярошенко 

Олег Миколайович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного 

розвитку Національної академії правових наук України 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Монографія «Розвиток бізнес-середовища в Україні: окремі аспекти 

правового забезпечення» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Монографію присвячено дослідженню питань розвитку бізнес-середовища 

в Україні, напрямків удосконалення останнього в сучасних умовах, 

дискусійним аспектам забезпечення інституційного розвитку сфери 

підприємства, надання державних та місцевих гарантій. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101639 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Панфілова Дар'я Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного 

розвитку Національної академії правових наук України 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Криптовалютна детінізація: новели законодавства 

Європейського союзу та значення для вітчизняного ринку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Стаття присвячена аналізу новел правового регулювання криптовалютної 

детінізації на території Європейського Союзу з метою віднайдення найбільш 

дієвих механізмів їх адаптації у вітчизняне правове поле. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101640 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Калініна Лариса Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

«Соціальний проект «ФЕСТИВАЛЬ-ЛАБОРАТОРІЯ ІНКЛЮЗИВНИХ 

МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИК ФЛІМП» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір присвячено розвитку місцевого освітнього сектору для людей з 

інвалідністю шляхом створення спільноти творчих особистостей через 

організацію та проведення щорічного фестивалю-лабораторії культурно-

освітніх інклюзивних практик. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101641 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Зотова Ольга Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературно-письмовий твір науково-практичного характеру «Соціальний 

проект «НЕФОРМАЛЬНИЙ ІНКЛЮЗИВНИЙ МАЙДАНЧИК» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Проект створено з метою надання необхідних знань (соціальних, 

правових, освітніх) батькам, які мають дітей з особливими потребами, 

особам з інвалідністю, фахівцям, які працюють з цими категоріями, 

через впровадження нових сучасних методик. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101642 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Горбунов Костянтин Олександрович, Селіхов Юрій Анатолійович, 

Коцаренко Віктор Олексійович, Пономаренко Ганна Володимирівна, 

Горбунова Ольга Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Теплова інтеграція установки випарювання сірчаної кислоти» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті авторами було розглянуто питання теплової інтеграції установки 

кристалізації гідролізної сірчаної кислоти на прикладі трикорпусної 

випарної установки. У роботі досліджуються процеси, що протікають 

при випаровуванні сірчаної кислоти в чотирикорпусній випарній установці. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101643 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пономаренко Ганна Володимирівна, Ведь Валерій Євгенович, 

Горбунов Костянтин Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Влияние условий формирования поверхностных каталитически 

активных соединений Со3О4 на степень нейтрализации токсичных 

газовых примесей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Досліджено вплив температури, за якої на поверхні корундового носія 

формуються каталітично активні сполуки Со3О4, на ступінь конверсії 

газоподібних домішок. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101644 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Штопенко Анна Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір образотворчого мистецтва «Дизайн логотипу «EYES TO EYES» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір образотворчого мистецтва «EYES TO EYES» є дизайном логотипу 

для медіапроекту. «EYES TO EYES» - новий проект в українському 

медіапросторі. Ми інформуємо, надихаємо, розповідаємо та допомагаємо. 

Новини зі світу мистецтва, лайфхаки для журналістів і журналісток та 

фотографів і фотографинь. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101645 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Сірко Роксолана Іванівна, Безверхня Галина Василівна, Заверуха 

Ольга Ярославівна, Чупахіна Світлана Василівна, Кирста Наталія 

Романівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Motivation to get a second higher education: psychological and 

pedagogical aspect» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101646 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бех Іван Дмитрович, Воронцова Тетяна Володимирівна, Пономаренко 

Володимир Степанович, Страшко Станіслав Васильович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Основи здоров'я» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник «Основи здоров'я» створено відповідно до навчальної 

програми для 8 класу. Його зміст спрямовано на розвиток життєвих 

навичок для здоров'я, безпеки і гармонійного розвитку учнів. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101647 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Роговський Андрій Еіріхтовіч 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Методологія використання телеметрії 

емоційно-життєвих показників інтелекту HR-менеджментом для 

досягнення єдиної парадигми мислення команд ІТ-фахівців/Методология 
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использования телеметрии эмоционально-жизненных показателей 

интеллекта HR-менеджментом для достижения единой парадигмы 

мышления команд ІТ-специалистов» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Використання методології допоможе вам, за допомогою вимірювання 

емоційного інтелекту і життєвої енергії, вирішити проблему найму ІТ-

фахівців, які зможуть влитися в команду і не перейдуть в іншу, де платять 

трохи більше. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101648 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Калініченко Світлана Станіславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір з ілюстраціями «Арома Диагностическая 

Колода Карт «ПОСЛАНИЕ АНГЕЛА» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Арома колода карт «ПОСЛАНИЕ АНГЕЛА» призначена для роботи: 

психологів, аромапсихологів, психотерапевтів, арома-консультантів, 

арт-терапевтів, людей, які цікавляться питаннями: розвитку, професійного 

зростання, пошуку внутрішньої мотивації в досягненні мети. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101649 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Калініченко Світлана Станіславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір, складений твір, 

фотографічний твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір з ілюстраціями «Колода Карт Арома 

Рецепты «АРОМА ПАРФЮМЕР» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Арома колода карт «АРОМА ПАРФЮМЕР» призначена для роботи: 

психологів, аромапсихологів, арома-консультантів, арт-терапевтів, 

людей, які цікавляться різноманітними питаннями. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101650 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тельнова Аліна Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний альбом «Сложное Явление» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

До музичної збірки увійшли такі пісні: «Искупление», «Планеты», 

«Начать», «Дышать», «Мої думки», «Просто», «Не вспоминай», «Кем 

мы стали», «Твое состояние», «Аттракцион», «Больше», «Даже не 

думай сдаваться». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101651 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Горбунов Костянтин Олександрович, Горбунова Ольга Володимирівна, 

Соловей Валентин Миколайович, Пономаренко Ганна Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Модернізація енерго-функціональної схеми процесу пастеризації 

яблучного соку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Горбунов К. О., Горбунова О. В., Соловей В. М., 

Пономаренко Г. В. Модернізація енерго-функціональної схеми процесу 

пастеризації яблучного соку // Вісник Національного технічного 

університету «ХПІ». - 2018. - № 32 (1311). - С. 82-87. 
Анотація  

Розглянуто питання модернізації існуючої технологічної схеми процесу 

пастеризації. А саме, отримана вдосконалена енерго-функціональна 

схема комбінованого типу з повною рекуперацією теплоти. Визначено 

значення техніко-економічних показників. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101652 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Пономаренко Ганна Володимирівна, Горбунов Костянтин Олександрович, 

Биканов Сергій Миколаєвич, Соловей Валентин Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи 

«Вивчення характеристик відцентрованого насоса» з курсу «Процеси 

та апарати хімічних виробництв» для студентів хіміко-технологічних 

спеціальностей усіх форм навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи 

«Вивчення характеристик відцентрованого насоса» з курсу «Процеси 

та апарати хімічних виробництв» для студентів хіміко-технологічних 

спеціальностей усіх форм навчання / уклад. : Пономаренко Г. В., 

Горбунов К. О., Биканов С. М., Соловей В. М. - Харків : НТУ«ХПІ», 

2020. - 16 с. 
Анотація  

Переміщення рідин по трубопроводах та апаратах здійснюється за 

допомогою гідравлічних машин (насосів), які перетворюють механічну 

енергію двигуна в енергію краплинної рідини, що перекачується. Насоси 

використовують для переміщення рідин у трубопроводах та апаратах. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101653 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Пономаренко Ганна Володимирівна, Ведь Валерій Євгенович, 

Горбунов Костянтин Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Розрахунок та проектування носія каталізатору нейтралізатора 

газових викидів сміттєспалювальної установки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Пономаренко Г. В., Ведь В. Є., Горбунов К. О. Розрахунок 

та проектування носія каталізатору нейтралізатора газових викидів 

сміттєспалювальної установки // Інтегровані технології та енергозбереження. - 

2020. - № 1. - С. 37-47. 
Анотація  

У даній роботі запропонована модернізація каталітичного перетворювача 

сміттєпереробної установки, що використовується морським портом 

«Октябрьск» у м. Миколаїв, з метою зменшення капітальних витрат 

при його експлуатації та підвищення каталітичної ефективності очищення 

викидів в атмосферу. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101654 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Засуха Ігор Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Алгоритм интеграции программных систем и продуктов 

Government Project» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101655 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кравчук Олександр Аркадійович, Деркач Володимир Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Integrated Software Package to Preventing Abuses 

for Non-Bank Financial Institutions» («ISPPA for NBFI») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма - це спеціалізоване програмне забезпечення для 

небанківських фінансових установ, що є дієвим та ефективним інструментом 

для забезпечення виконання обов'язків та функцій суб'єкта первинного 

моніторингу та дотримання вимог діючого законодавства з питань 

фінансового моніторингу. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101656 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Переверзєва Анна Василівна, Волков Володимир Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Social entrepreneurship as seen by the future managers» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Pereverzieva A. V., Volkov V. P. Social entrepreneurship 

as seen by the future managers // International Journal of Scientific Research 

and Management. - 2020. - Volume 8. Issue 11. - Р. 477-490. 
Анотація  

У статті здійснено оцінку схильності/несхильності до соціального 

підприємництва задля окреслення майбутніх перспектив формування 

нової бізнес-моделі з ціннісними орієнтаціями на людський ресурс. 

Результати дослідження продемонстрували важливість соціального 

підприємництва. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101657 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мохор Володимир Володимирович, Зубок Віталій Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова Національної 

академії наук України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Програмний модуль розрахунку факторів 

ризику перехоплення маршруту на Інтернет-вузлі за його топологічними 

характеристиками» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для використання при аналізі та вдосконаленні 

міжмережевих зв'язків в Інтернеті. Засіб призначений для розрахунку 

метрики довіри та метрики значущості Інтернет-вузлів за даними, 

отриманими з існуючих таблиць глобальної маршрутизації, побудованих 

за протоколом BGP. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101658 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Середа Катерина Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту, похідний твір 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Розцвітають кущі ясмину» («Ясмин») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101659 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Середа Катерина Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Лелія» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101660 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Журавель Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «ЛІЛА ГРА ЖИТТЯ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір складається з наступних елементів: напис українською мовою 

«ЛІЛА», «ГРА ЖИТТЯ», що розташовані зліва на білому фоні та справа 

в чорному прямокутнику, та їх перекладів на російську та англійську 

мови; двох ліній зі стрілками, що образно формують спіраль та знаходяться 

під написами. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101661 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шомська Ольга Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій повнометражного фільму «Балкон» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Заглиблений у спогади, День свого народження Ян проводить у мандрах 

минулим і сучасним, які, врешті-решт, приводять на балкон старого 

будинку. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101662 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Воєвідка Євген Мирославович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музично-драматичний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Опера «Берестечко» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Симфонічний епічний музично-драматичний твір про життя, звичаї, 

поневіряння та боротьбу українського народу в період національно-

визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Особливу 

увагу приділено постаті Богуна, Сотника, Берестейській битві та жертовній 

відвазі 300 хоробрих. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101663 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мушкевич Мирослава Іванівна, Чагарна Світлана Євгеніївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Основи психотерапії» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Мушкевич М. І. Основи психотерапії : навч. посіб /  

М. І. Мушкевич, С. Є. Чагарна ; за ред. М. І. Мушкевич. - Вид. 3-тє. - 

Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 420 с. 
Анотація  

У посібнику розкрито актуальні питання основних напрямів немедичної 

психотерапії як професійної діяльності й процесу психологічної допомоги. 

Представлено класичні напрями психотерапії, такі як психоаналіз, 

поведінкова, клієнт-центрована, тілесна, інтерперсональна психотерапія, 

гештальт-терапія. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101664 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Федоренко Раїса Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Психологія сім'ї» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Федоренко Р. П. Психологія сім'ї [Текст] : навч. посіб. / 

Раїса Петрівна Федоренко. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 364 с. 
Анотація  

У посібнику надано теоретичний аналіз еволюції шлюбно-сімейних 

взаємин, окреслено тенденції розвитку альтернативних форм шлюбно-

сімейних стосунків. Сучасну сім'ю розглянуто в структурі психологічного 

здоров'я сім'ї, її функціонально-рольової моделі, життєвого циклу родини 

та емоційних взаємин. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101665 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Білоус Андрій Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Екосистемні функції м'яколистяних лісів Українського 

Полісся» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Монографія використовується для встановлення біофізичних показників 

окремих екосистемних функцій у м'яколистяних лісах Українського 

Полісся. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101666 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Білоус Андрій Михайлович, Миронюк Віктор Валентинович, Свинчук 

Віктор Адамович, Леснік Олександр Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Лісотаксаційний довідник» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У лісотаксаційному довіднику наведено основні нормативи з обліку 

лісових ресурсів. Представлена у довіднику інформація уніфікована на 

основі чинних нормативно-довідкових матеріалів з використанням нових 

наукових результатів, значних за обсягом масивів дослідних даних. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101667 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Страшок Олександра Юріївна, Колесніченко Олена Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІ ГАЗОННІ ПОКРИТТЯ НА 

ТЕРИТОРІЇ МІСТА БРОВАРИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

За результатами оцінювання було встановлено, що стан газонних покриттів 

у місті Бровари в різних функціональних зонах дуже різниться. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101668 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бабич Анатолій Григорович, Бабич Олександр Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «ХМЕЛЬОВА ЦИСТОУТВОРЮЮЧА НЕМАТОДА ТА 

КОНТРОЛЬ ЇЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101669 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бабич Анатолій Григорович, Бабич Олександр Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «МОРФОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЦИСТОУТВОРЮЮЧИХ НЕМАТОД УКРАЇНИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101670 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Миронюк Віктор Валентинович, Білоус Андрій Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Науково-методичні рекомендації для інвентаризації 

лісових ресурсів України» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У рекомендаціях виконано наукове обґрунтування методики використання 

матеріалів мультиспектральної супутникової зйомки та безпілотних 

літальних апаратів для інвентаризації лісів та зелених насаджень 

населених пунктів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101671 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Білоус Андрій Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Нормативна таблиця для оцінювання запасу дрібних 

гілок дерев осики» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101672 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Білоус Андрій Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Нормативна таблиця для оцінювання запасу кори 

гілок дерев осики» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101673 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Піковський Мирослав Йосипович, Колесніченко Олена Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «ВПЛИВ ЗБУДНИКА СІРОЇ ГНИЛІ BOTRYTIS CINEREA 

PERS. НА ФОТОСИНТЕТИЧНИЙ АПАРАТ РОСЛИН ПЕЛАРГОНІЇ 

ЗОНАЛЬНОЇ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В ході дослідження функціонального стану листків за допомогою 

методу індукції флуоресценції хлорофілу було охарактеризовано вплив 

сірої гнилі на фотосинтетичний апарат рослин пеларгонії зональної. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101674 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Піковський Мирослав Йосипович, Колесніченко Олена Валеріївна, 

Мельник Вікторія Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «PATHOGENICITY OF THE ISOLATES OF THE FUNGUS 

SCLEROTINIA SCLEROTIORUM (LIB.) DE BARY» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропоновано методологію та розроблено алгоритм картографування 

й оконтурювання плям радіоактивного забруднення території 137Cs. 

Запропонована методологія дає змогу істотно мінімізувати витрати на 

польові роботи з відбору проб ґрунту та визначення в них вмісту 

радіонуклідів. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101675 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Колесніченко Олена Валеріївна, Повозніков Микола Гаврилович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «ГНІЗДУВАННЯ ОКРЕМИХ ПРЕДСТАВНИКІВ 

ПЕРЕТИНЧАСТОКРИЛИХ (HYMENOPTERA, ACULEATA) У 

СТАЦІОНАРНИХ ШТУЧНИХ ГНІЗДОВИХ КОНСТРУКЦІЯХ НА 

ТЕРИТОРІЇ БОТАНІЧНОГО САДУ НУБіП УКРАЇНИ»  
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Досліджено гніздову конструкцію для перетинчастокрилих комах, 

розміщену на території ботанічного саду НУБіП України, м. Київ. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101676 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Колесніченко Олена Валеріївна, Грисюк Сергій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Identification of secondary metabolites from the fungus 

Diaporthe (Phomopsis) helianthi Munt.-Cvet. et al.» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У дослідженні представлена мінливість якісного складу та кількісних 

показників вторинних метаболітів міцелію гриба Diaporthe (Phomopsis) 

helianthi Munt.-Cvet. та ін., найбільш шкідливих патогенів рослин Helianthus 

annuus L. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101677 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Арсенюк Ігор Ростиславович, Солоний Максим Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Інформаційна технологія інтернет-маркетингу» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма базується на інтелектуальному прогнозуванні, що 

використовується для створення різних програмних модулів у сфері 
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інтернет-маркетингу, реалізована на мові програмування JavaScript, 

основна функція - створення спрогнозованого набору товарів для 

покупок. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101678 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Постольник Володимир Леонідович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Збірник творів, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка літературних творів «Залізні хвилі» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка складається з 9 творів: «Саме та», «Step up», «Блукаючи в 

пітьмі», «Крик», «Залізні хвилі», «Жива», «Наступний крок», «05:35», 

«У герці». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101679 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вігула Валентина Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Аранжування музичного твору «КАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРОМТ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір «КАРПАТСЬКИЙ ЕКСПРОМТ» написаний в жанрі фантазії на 

авторські мелодії народного плану у різних темпах та характерах. Ця 

особливість спонукає до багатої динамічної палітри. Твір насичений 

сучасною гармонією та гостротою ритму. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101680 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вігула Валентина Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Аранжування музичного твору «POST FAKTUM» ор. 138 «ПІСЛЯМОВА» 

ТВ. 138» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Музичний твір «POST FAKTUM» ор. 138 «ПІСЛЯМОВА» ТВ. 138» - 

твір з психологічним підтекстом, в якому автор засобами музичної 

гармонії, штрихами та ритмом намагається відтворити внутрішній 

стан людини. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101681 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Самоходський Віктор Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Обґрунтування 

алгоритму організаційних і медико-економічних стандартів як інструмент 

технології діагностично-лікувального менеджменту в закладах охорони 

здоров'я трьох рівнів медичного округу. Проект» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101682 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Потапова Олена Володимирівна, Доленко Олена Марківна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Навчально-ігровий посібник по навчанню 

читанню дітей дошкільного віку «Казка про принцесу Читаночку та її 

літерки». 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У даній інноваційній методиці використовується робота з авторською 

казкою як основним мотиваційним компонентом навчання дітей читання. 

Для закріплення навичок читання: побудови складів, слів, словосполучень, 

речень і текстів, пропонуються дидактичні ігри і вправи. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101683 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Самойлова Юлія Сергіївна, Філімонов Едуард Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Штучні сльози» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Спочатку був написаний мною текст пісні. Після чого на замовлення 

була створена музика (композитор - Філімонов Едуард Юрійович). 

Жанр - популярна музика. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101684 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бебко Юлія Олександрівна, Бебко Валерій Павлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Обійми» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101685 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Федосєєва Софія Олексіївна, Іванчук Наталія Віталіївна, Мартинюк 

Петро Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Обробка цифрових зображень фізичних полів» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблений програмний додаток дозволяє знайти чисельний розв'язок 

задачі, яка пов'язана із масштабуванням зображення з точки зору 

температурного поля з використанням диференціального рівняння 

теплопровідності, як основної складової відповідної крайової задачі 

(задача Діріхле). 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101686 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кравчук Олексій Олександрович, Мічута Ольга Романівна, Іванчук 

Наталія Віталіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Математичне моделювання процесу 

солеперенесення при нелінійній фільтрації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програма являє собою використання систем ООП для 

моделювання процесу солеперенесення при нелінійній фільтрації в 

ґрунтах. Розроблена програма дасть можливість не проводити натурних 

експериментів, а провести експерименти програмно і таким чином 

економити. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101687 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Брильов Олександр Анатолійович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру, фотографічний 

твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Георгиевские кресты для нижних чинов в годы гражданской 

войны 1917-1922 гг.» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101688 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Петрелі Богдан Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга з ілюстраціями «Молчание инфоцыган. Чему меня научили три 

банкротства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101689 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Обушний Геннадій Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Роман «ЕКСТ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Роман присвячений ймовірному варіанту розвитку земної цивілізації 

крізь призму життя однієї звичайної людини. Контакти героя з іншими, 

більш розвиненими расами доводять, що Розум у Всесвіті базується на 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

51 

морально-етичних підвалинах, що є універсальними для різних за 

походженням та віком цивілізацій. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101690 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Качан Олександр Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій серіалу «СБУ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101691 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дурмасенко Олег Леонідович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Славетні епохи України» («СЕУ») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Форма кругла - символ кола, кола друзів, кола сімейного, кола земляків, 

кола побратимів. Також це класичний слов'янський та варязький щит - 

символ захисту. Головні символи: Символ Тризуб - герб першої зрілої 

державності Київської Русі (не є діючим символом сучасної України). 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101692 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Качан Олександр Васильович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій повнометражного художнього фільму «Три місяці до зими» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Колишній боєць УПА після таборів та висилання намагається почати 

жити сімейним життям звичайної радянської людини, але Празька 

весна вириває його з цього тихого життя, повертаючи до лав борців за 

свободу, а час перетворює на живий смолоскип.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101693 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шабшай Єфим Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «BATTLE OF CLANS» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір складається з наступних словесно-графічних елементів: написів 

«BATTLE OF CLANS», «SHABSHAI TIME TECHNOLOGY» в 

прямокутнику. Напис «BATTLE OF CLANS» знаходиться в центрі 

твору, напис «SHABSHAI TIME TECHNOLOGY» знаходиться внизу 

під написом «BATTLE OF CLANS» на нижній лінії прямокутника. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101694 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шабшай Єфим Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Thinking 4D» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір складається з наступних словесно-графічних елементів: написів 

«Thinking 4D», «SHABSHAI TECHNOLOGY» та двох вигнутих ліній. 

Напис «Thinking 4D» знаходиться в центрі твору на вигнутих лініях, 

що формують півовали, напис «SHABSHAI TECHNOLOGY» знаходиться 

зліва над написом «Thinking 4D» 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101695 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шабшай Єфим Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Business 4D» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір складається з двох вигнутих ліній та наступних словесно-графічних 

елементів: написів «Business 4D», «SHABSHAI TECHNOLOGY». Напис 

«Business 4D» знаходиться в центрі твору на вигнутих лініях, що формують 

півовали, напис «SHABSHAI TECHNOLOGY» знаходиться зліва над 

написом «Business 4D». 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101696 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гончарук Віталій Володимирович, Гончарук Валентина Анатоліївна, 

Задорожна Олена Михайлівна, Сулим Володимир Трохимович, Патієвич 

Ольга Василівна, Чистякова Людмила Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Developing Environmental Culture in Future Teachers 

during Professional Training» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Honcharuk V. V., Honcharuk V. A., Zadorozhna O. M., 

Sulym V. T., Patiyevych O. V., Chystiakova L. O. Developing Environmental 

Culture in Future Teachers during Professional Training // Revista Romaneasca 
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pentru Educatie Multidimensionala Table of Contents. - 2020. - Vol. 12, No 1. - 

P. 244-264. 
Анотація  

 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101697 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пестушко Валерій Юрійович, Уварова Ганна Шевкетівна, Довгань 

Андрій Іванович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Географія» підручник для 8 класу з поглибленим вивченням географії 

закладів загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник містить повний обсяг обов'язкового навчального матеріалу, 

передбаченого чинною програмою для поглибленого вивчення предмета. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101698 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ладиченко Тетяна В'ячеславівна, Лукач Ілона Бейлівна, Подаляк 

Наталія Гордіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Всесвітня історія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пропоноване видання передбачає формування предметної компетентності 

та інших ключових компетентностей відповідно до конвенції Нової 

української школи, містить ґрунтований і цікавий текстовий матеріал, 

сучасні онлайн-вправи та посилання на навчальні відеоматеріали. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101699 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гриценко Оксана Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Кіносценарій з другої по восьму (включно) серії ігрового серіалу «Дональд 

і Рональд блукають Україною» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Американський трепел-блогер Рональд разом з другом Дональдом та 

київськими студентками Марічкою та Катею подорожують малозвіданою 

Україною на старій радянській машині ексцентричного дяді Колі. На 

шляху їм трапляються київські «відьми», мешканці міста-привида 

Орбіти, велич Дніпрогесу та ін. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101700 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Красницька Ольга Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методичні 

рекомендації для забезпечення самостійної роботи з дисципліни 

«Педагогічна риторика та культура спілкування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Красницька О. В. Методичні рекомендації для 

забезпечення самостійної роботи з дисципліни «Педагогічна риторика 

та культура спілкування». - Київ : ЦК «КОМПРИНТ», 2018. - 74 с. 
Анотація  

У методичних рекомендаціях надано тематичний план дисципліни 

«Педагогічна риторика та культура спілкування» для ад'юнктів, 

окреслено вимоги до її вивчення, представлено завдання для самостійної 

роботи, залікові вимоги, критерії оцінювання знань та вмінь, 

рекомендовану літературу. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101701 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Красницька Ольга Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Modern pedagogical rhetoric» in the preparation system of Doctors 

of Philosophy» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Красницька О. В. «Modern pedagogical rhetoric» in the 

preparation system of Doctors of Philosophy // Technium Social Sciences 

Journal. A new decade for social changes. - 2020. - Vol. 9 - C. 43-49. 
Анотація  

У статті проаналізовано систему підготовки докторів філософії на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Показано роль риторики в 

підготовці викладачів вищих військових навчальних закладів. Розкрито 

зміст апробованого протягом трьох років авторського курсу «Сучасна 

педагогічна риторика». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101702 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Блок Наталя Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Кіносценарій з другої по четверту (включно) серії ігрового серіалу 

«Зона 51» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Історія про чотирьох друзів, яким виповнилося 50 років. На останній 

зустрічі вони багато жартували, що потрапляють до «зони 51». Так 

називають секретну зону в Неваді, де, кажуть плітки, вивчають 

прибульців. Після того, як вони розійшлися по домівках, в житті кожного 

почали відбуватися зміни. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101703 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гіга Степан Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір без тексту «НАТАЛІ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Музичний твір під назвою «Наталі» є яскравим та самовираженим, з 

чіткою та наспівною мелодичною лінією. Присвячується усім закоханим. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101704 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гіга Степан Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір без тексту «Дорога до храму» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Даний музичний твір належить до творів з яскраво вираженою духовною 

тематикою. Мелодична лінія побудована плавноподібно. Носить глибокий 

та вдумливий характер. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101705 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гіга Степан Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір без тексту «Цей сон» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Чудова мелодика твору збагачена багатоголоссям та інтервальним 

різнобарв'ям. Твір побудований у двочастинній формі. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101706 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зелінка Валентина Степанівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір без тексту «Шлях додому» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Даний музичний твір носить ліричний характер. В помірному темпі в 

розмірі 4/4 чверті. Яскраво виражена мелодична лінія. Форма твору - 

двочастинна контрастна.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101707 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зелінка Валентина Степанівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір без тексту «В ПИТАННІ-ВІДПОВІДЬ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір «В ПИТАННІ-ВІДПОВІДЬ» створений з урахуванням того, що 

автором слів зображена любовна тематика. Тому він носить ліричний 

характер і написаний в помірному темпі в розмірі 4/4 чверті. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101708 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зелінка Валентина Степанівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір без тексту «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Створений музичний твір носить ліричний характер. Яскраво виражена 

мелодична лінія. Форма твору - двочастинна, контрастна. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101709 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Семенчук Василь Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Похідний твір «Музична обробка української народної пісні «Летіла 

зозуля» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Музична обробка української народної пісні «Летіла зозуля» для жіночого 

вокального ансамблю, a cappella. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101710 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кравченко Оксана Олексіївна, Кривоколинська Наталія Миколаївна, 

Стрельченко Наталія Альбертівна, Каштан Сергій Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Каністерапія як інноваційний напрям соціально-

психологічної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Каністерапія як інноваційний напрям соціально-

психологічної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами : 

монографія / Кравченко О. О., Кривоколинська Н. М., Стрельченко Н. А., 

Каштан С. М. ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини. - Київ : ФОП Ямчинський О. В., 2020. - 224 с. 
Анотація  

Монографія підготовлена у межах науково-дослідної теми «Система 

соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими 
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освітніми потребами засобами інклюзивного туризму» (державний 

реєстраційний номер: 0119U103978) Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101711 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Іллюк Олександр Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національна академія Національної гвардії України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Система роботи з особовим складом у Національній 

гвардії України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Іллюк О. О. Система роботи з особовим складом у 

Національній гвардії України // Честь і закон. - 2015. - № 4 (55). - С. 85-90. 
Анотація  

Проаналізовано відмінності і спільні положення змістовних компонентів 

важливих наукових категорій, що одночасно діють у різних керівних 

документах, які, з першого погляду, на різних засадах визначають механізм 

відновлення духовного потенціалу і ідеологічних засад діяльності 

Національної гвардії. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101712 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шулик Марина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка творів ужиткового мистецтва «Колекція одягу «Impact» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підбірка повсякденного та спортивного одягу з авторським дизайном. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101713 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Власенко Тетяна Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Управління стратегічними змінами підприємства: стратегії, 

механізми, системи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101714 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хвостіков Андрій Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Методичний підхід щодо визначення рівня розвитку 

міжнародних торговельно-економічних відносин в аграрному секторі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101715 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вовк Світлана Михайлівна, Лобас Віталій Михайлович, Вовк Тетяна 

Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Державно-приватне партнерство у сфері охорони здоров'я як 

чинник розвитку приватної медицини в Україні» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101716 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ішунов Вячеслав Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Уравнение нулевой стоимости» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101717 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бірюков Микола Леонідович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Оцінювання якості двохстороннього обміну повідомленнями 

точного часу за функціями відхилу часового інтервалу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Бірюков М. Л. Оцінювання якості двохстороннього 

обміну повідомленнями точного часу за функціями відхилу часового 

інтервалу // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ «КПІ». - 2011. - № 1. - 

С. 24-29. 
Анотація  

Аналізується стан оцінювання синхронізації в умовах переходу до мереж 

наступної генерації NGN. Запропоновано використання нових функцій 

оцінювання відхилу часового інтервалу та аналізується доцільність їх 

використання для оцінювання статистик двостороннього обміну 

методом максимальної вірогідності. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101718 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бірюков Микола Леонідович, Тріска Наталія Романівна, Худинцев 

Микола Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Analysis of the main characteristics of MТIE function» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглянуто основні властивості функції максимального відхилу часового 

інтервалу МВЧІ та можливості застосування цих властивостей для 

вирішення практичних задач оцінювання якості сигналів сучасних 

телекомунікаційних мереж. Проаналізовано різні підходи до оцінювання 

МВЧІ. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101719 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чечин Олександр Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру, твір 

образотворчого мистецтва 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Легенда Интернета» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Казка для дорослих дітей. Захоплення усвідомленими сновидіннями 

переростає у ідею подорожі по паралельному виміру. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101720 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чечин Олександр Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Internet Legend» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Казка для дорослих дітей в перекладі на англійську мову. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101721 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пашковська Людмила Леонідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Дисертація «ІННОВАЦІЙНА СКРИПКОВА МЕТОДИКА ЯК МЕХАНІЗМ 

ФОРМУВАННЯ СМИСЛОТВОРЕННЯ МУЗИЧНОГО НАРАТИВУ 

СКРИПКОВОЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ ДОБИ РОМАНТИЗМУ 

(НА ПРИКЛАДІ 5 КАПРИСУ Н. ПАГАНІНІ З ЦИКЛУ «24 КАПРИСИ 

ДЛЯ СКРИПКИ-СОЛО» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Робота присвячена інноваційній скрипковій методиці, яка на матеріалі 

капрису для скрипки-соло Паганіні розкриває інші ракурси парадигмальних 

процесів формування текстів інструментальної музики та смислової 

організації музичного наративу. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101722 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Піддубняк Андрій Володимирович, Демчишин Анатолій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Система моніторингу глибини вакууму на 

основі термопарного перетворювача» («Турбовакуум 2020») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програмне забезпечення на основі клієнт-серверної архітектури для 

перевірки адекватності моделі теплопередачі у середовищі вакуумної 

лампи ПМТ-2. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101723 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гданський Сергій Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір «Сутність назви та формату музичних 

вечорів «МелоDія» («МелоDія») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Є спроба поєднати музичне начало через першу (умовну) половину 

слова та театральне начало; власне театральну, сценічну дію у другій 

(умовній) половині відповідно, символічно передану через участь акторів 

саме як музичних виконавців поряд з музикантами у звичному розумінні. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101724 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шинкарьов Роман Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Энергетическое 

движение энергией магнитов» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101725 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бровченко Олександра Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Синопсис серіалу «A venture case» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Герой серіалу - молодий працівник ІТ-компанії Енді, який займається 

насправді не тим, що йому подобається. Він хотів би створювати картини, 

але страх і невпевненість тримають його. Він впевнений, що бідним 

нічого не доб'ється і йому потрібен капітал. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101726 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ващенко Олена Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Переклад з чеської мови твору Карела Чапека «Р. У. Р.» («Россумові 

універсальні роботи»): колективна драма з елементами комедії на три дії» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У 2020 році цьому твору Карела Чапека та слову «робот» виповнюється 

100 років. Дія п'єси розгортається на фабриці, де виробляють штучних 

людей - роботів, які створені із штучних тканин і органів і мали б 

допомагати людині. Та роботи постають супротив людини. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101727 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сахалтуєва Ірина Раднавна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру «Концепція 

створення Медіаплатформи «МультБезпека» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Медіаплатформа для дітей на різних інтернет-ресурсах є сучасним 

посібником по безпеці життя на вулиці, вдома та в мережі Інтернет. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101728 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Рубцова Світлана Вячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру «Методичні 

рекомендації до навчального посібника «English for Specific Purposes: 

English for Civil Engineering» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У творі міститься пояснення організації роботи авторської методики 

для навчання професійно-орієнтованого англомовного читання з 

використанням активних методів читання та автентичної візуалізації 

навчальної інформації. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101729 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Романов Ігор Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАЙ-МЕДІА» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Графічне зображення «Телеканал «Перший міський» корпорації 

«КРАЙ-МЕДІА» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Авторська розробка графічного зображення телеканалу несе 

ідентифікаційне навантаження. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101730 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сабініна Павліна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір з ілюстраціями «Авторська методика 

викладання вокалу в групах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сутність методу полягає в зручності передачі інформації через карткову 

систему, в якій всі вправи направлені на роботу з голосом, мають свою 

назву і цифру. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101731 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Каськова Людмила Федорівна, Кулатова Ірина Миколаївна, Кулай 

Ольга Олександрівна, Артем'єв Андрій Владиславович, Чуприна 

Леонід Федорович, Янко Наталія Валентинівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Визначення терміну «Напівретиновані зуби» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Під час дослідження щелеп та зубів населення різних історичних періодів 

України від епохи міді до епохи середньовіччя (IV тис. до н. е. - кінець 

ІІ тис. н. е.) за антропологічними матеріалами, зустрічаються зуби, які 

незначно виступають із товщі кісткової тканини.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101732 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Каськова Людмила Федорівна, Кулатова Ірина Миколаївна, Кулай 

Ольга Олександрівна, Артем'єв Андрій Владиславович, Чуприна 

Леонід Федорович, Андріянова Ольга Юріївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Особливості стоматологічного статусу ногайського 

населення території нинішньої України ХV століття» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

При вивченні кісткових залишків та зубів ногайського населення України 

XV століття, відмічені деякі особливості стоматологічного статусу 

середньовічних мешканців на території нашої країни. Ці відмінності 

можуть бути використані для відтворення побуту та біотопу 

середньовічного періоду історії. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101733 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Каськова Людмила Федорівна, Кулатова Ірина Миколаївна, Кулай 

Ольга Олександрівна, Артем'єв Андрій Владиславович, Чуприна 

Леонід Федорович, Моргун Наталія Анатоліївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Порівняльна характеристика назубних мінералізованих 

нашарувань від епохи міді до середньовіччя (ІV тис. до н. е. - кінець 

ІІ тис. н. е.)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

При вивченні кісткових залишків та зубів середньовічного населення 

України відмічена різниця між зубними мінералізованими відкладеннями 

в групах населення середньовіччя та в групах етнокультурних спільнот 

більш ранніх історичних часів. Також спостерігаємо збільшення випадків 

назубних нашарувань. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101734 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваль Кристина Кирилівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пісня «Молчи» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101735 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Покалюк Віктор Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Практичний посібник «Підготовка кваліфікованих робітників для 

підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Викладено сучасну термінологію з основ підготовки рятувальників 

українською, польською та англійською мовами. Розкрито організацію 

та структуру професійної підготовки особового складу підрозділів 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту України. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101736 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Чаланова Раїса Іванівна, Ломінога Сергій Іванович, Оніщук Вікторія 

Євгенівна, Гаврилова Наталія Володимирівна, Мацейко Ірина 

Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Особливості системи оптико-фізичної реабілітації при прогресуючої 

короткозорості у підлітків» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Використання запропонованої системи надає змогу при проведенні 

санаторно-курортного етапу реабілітації при лікуванні осіб з короткозорістю 
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і профілактиці її прогресування здійснити формування системного 

підходу і поєднати три важливих напрямки у лікуванні осіб з короткозорістю. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101737 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тимошенко Ольга Василівна, Оксимець Олександр Леонідович, 

Мушик Богдана Василівна, Вітвіцька Оксана Іванівна, Сінельник Леся 

Михайлівна, Кучма Тамара Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної 

академії аграрних наук України» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір наукового характеру «Рекомендації щодо управління 

інноваційним процесом в наукових установах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У рекомендаціях проаналізовано і висвітлено об'єктивну необхідність 

та значення проведення досліджень із адаптування українського 

законодавства до міжнародних норм, зокрема європейських законодавчих 

актів, у сфері правової охорони нових сортів рослин. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101738 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Корягін Олексій Михайлович, Повидало Марія Василівна, Остапець 

Тамара Анатоліївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної 

академії аграрних наук України» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний твір наукового характеру «Удосконалений метод отримання 

та оцінювання вихідного матеріалу люцерни для створення сортів з 

підвищеною насіннєвою продуктивністю: науково-методичні рекомендації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

На основі наукових досліджень та практики представлені науково-

методичні рекомендації щодо добору та оцінювання вихідного матеріалу 

люцерни, спрямованого на створення сортів з підвищеною насіннєвою 

продуктивністю.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101739 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Скляр Радміла Вікторівна, Скляр Олександр Григорович, Болтянська 

Наталя Іванівна, Дереза Сергій Володимирович, Болтянський Борис 

Володимирович, Григоренко Сергій Михайлович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Посібник-практикум для виконання лабораторних робіт «Механізовані 

технології в виробництві сільськогосподарської продукції» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У творі висвітлені сучасні механізовані технології утримання та 

обслуговування сільськогосподарських тварин (птиці) в Україні та за 

кордоном. А саме: різновиди систем і способів їх утримання, призначення, 

будова, принцип дії і регулювання обладнання для утримання та 

обслуговування різних груп птиці. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101740 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Болтянський Борис Володимирович, Скляр Олександр Григорович, 

Скляр Радміла Вікторівна, Болтянська Наталя Іванівна, Дереза Сергій 

Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Підручник для здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти «Енерго- 

та ресурсозбереження в тваринництві» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Енерго- та ресурсозбереження в тваринництві - вагома складова частина 

навчальної дисципліни «Машиновикористання в тваринництві», що 

визначає комплекс організаційних, правових, наукових, виробничих, 

технічних, інформаційних і економічних заходів. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101741 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Швадчин Ігор Олександрович, Янченко Віталій Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Визначення ступеню активності дистрофічно-

запального процесу та ступеню фіброзу (цирозу) в печінці «FAsTest» 

(«FAsT») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для визначення в печінці за шкалою METAVIR 

на основі статистичного аналізу результатів лабораторних досліджень 

біохімічних, гематологічних та коагулологічних показників пацієнтів, 

ступеню активності дистрофічно-запального процесу та ступеню фіброзу 

(цирозу). 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101742 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гнатенко Мар'яна Олегівна, Кузнецова Ірина Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Похідний твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Концептуальна модель обкладинки, 

виконаної в стилі арт-нуво, «Довідник із психоаналізу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Дана концептуальна модель обкладинки для довідника із психоаналізу 

передбачає творче використання стилю арт-нуво. Пропонується вибір 

шрифтів Elizabeta Modern. Було обрано світло-персиковий пастельний 

фон з темною коричневою рамкою і такого ж кольору корінець. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101743 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Красницька Ольга Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Підручник «Педагогічна майстерність викладача вищої військової 

школи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Красницька Ольга. Педагогічна майстерність викладача 

вищої військової школи : підручник. - Київ : Видавничий дім «Кондор», 

2020. - 528 с. 
Анотація  

У підручнику розкрито зміст і структуру педагогічної майстерності 

викладача, детермінанти її розвитку, питання педагогічного іміджу та 

авторитету, ораторського мистецтва, професійно-педагогічного 

спілкування, педагогічної етики, профілактики конфліктів, професійного 

стресу, вигорання і деформації. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101744 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Вдовенко Наталія Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Науково-теоретичне обґрунтування методологічних 

аспектів регулювання при формуванні та прогнозуванні ціни на ринку 

продукції аквакультури» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Досліджено питання формування і прогнозування ціни в умовах ринку. 

Запропоновані науково-практичні рекомендації щодо застосування 

функціонального аналізу ринку продукції аквакультури. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101745 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Мандираджи Ілона Кемаліївна, Паранько Надія Петрівна, Гайова Інна 

Лаврентіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірник творів образотворчого мистецтва «Колекція моделей 

репрезентативного жіночого одягу за мотивами українських народних 

орнаментів» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Художня довершеність українського орнаменту надихнула на створення 

моделей колекції жіночого одягу, в яких гармонійно втілені взірці 

національної культури. Характерні деталі: оздоблення за мотивами 

стилізованих народних орнаментів, автентична колористика, об'ємні 

рукави, елегантний крій. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101746 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мандираджи Ілона Кемаліївна, Паранько Надія Петрівна, Гайова Інна 

Лаврентіївна, Ніколаєва Тетяна Вадимівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник творів образотворчого мистецтва «Колекція моделей молодіжного 

одягу для компанії «Цитрус» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Головною ідеєю збірки є створення молодіжних образів, що повністю 

відповідають брендбуку компанії «ЦИТРУС». Дизайн моделей вирізняється 

своєю сучасністю, зухвалістю, лаконічністю і комфортом. Помаранчеві 

елементи на фоні чорного та білого відповідають фірмовому кольору 

компанії. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101747 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кудревський Максим Анатолійович, Паранько Надія Петрівна, Гайова 

Інна Лаврентіївна, Ніколаєва Тетяна Вадимівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір ужиткового мистецтва «Видовищний костюм «Floral spirit» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір - відображення яскравого незвичайного світу тонких матерій 

(сутності людини). Поєднання кольорів, контрасти форм, цікаві 
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фактори матеріалів пробуджують інтерес і створюють особливу палітру 

відчуттів. В костюмі присутні: декоративна деталь складної форми в 

зоні плечей, багатошарова спідниця. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101748 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Олійник Ярослав Миколайович, Демчишин Анатолій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Система удосконалення зображень на основі 

надлишкової вибірки з використанням глибинного навчання» 

(«FaceAl_2020») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програмне забезпечення удосконалення зображень, яке надає можливість 

порівнювати результати роботи згорткових мереж глибинного навчання.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101749 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Черьомушкіна Кіра Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом «Время» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101750 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Іванченко Євгенія Вікторівна, Іванченко Ігор Сергійович, Шаховал 

Олександра Анатоліївна, Ткач Юлія Миколаївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Програмний продукт «Система аналізу хмарних сервісів» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програмний продукт складається з двох основних частин: аналізу та 

рекомендацій. Кожна з цих частин має належне навчальне та методичне 

забезпечення.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101751 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Черьомушкіна Кіра Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом «Небо» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101752 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Черьомушкіна Кіра Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом «Давай навчимось відчувати» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101753 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Таранець Алла Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Опис з ілюстраціями «Інтерактивна навчальна гра «Веселковий 

словограй» із використанням цеглинок LEGO Six Bricks» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Дана гра цікава тим, що дає змогу використати цеглинки Лего у 

процесі групової діяльності учнів та інтегрує знання і вміння дітей із 

трьох навчальних предметів (я досліджую світ, математика й українська 

мова та література). 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101754 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зелінська Оксана Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Підрозділ 

«Прагматика займенників і дієслів у проповідницькому дискурсі  

А. Шептицького» колективної монографії «Людина в мові і тексті» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Зелінська О. Ю. Прагматика займенників і дієслів у 

проповідницькому дискурсі А. Шептицького / Людина в мові і тексті : 

колективна монографія / Жила Т. І., Зелінська О. Ю., Тищенко Т. М. 

[та ін.] ; за заг. ред. проф. О. Ю. Зелінської ; МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. - Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 

2020. - С. 29-52. 
Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101755 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Денисюк Василь Вікторович 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

79 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Розділ «Субстантивати 

як результат когніції людини (на матеріалі «Щоденника» генерального 

хорунжого Миколи Ханенка)» колективної монографії «Людина в мові 

і тексті» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Денисюк В. В. Субстантивати як результат когніції 

людини (на матеріалі «Щоденника» генерального хорунжого Миколи 

Ханенка) / Людина в мові і тексті : колективна монографія / Жила Т. І., 

Зелінська О. Ю., Тищенко Т. М. [та ін.] ; за заг. ред. проф. О. Ю. Зелінської ; 

МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. - Умань : 

Видавець «Сочінський М. М.», 2020. - С. 165-236. 
Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101756 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тищенко Тетяна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Підрозділ «Дитина 

в номінації та віруваннях у родильному обряді в східноподільських 

говірках» колективної монографії «Людина в мові і тексті» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Тищенко Т. М. Дитина в номінації та віруваннях у 

родильному обряді в східноподільських говірках / Людина в мові і тексті : 

колективна монографія / Жила Т. І., Зелінська О. Ю., Тищенко Т. М. 

[та ін.] ; за заг. ред. проф. О. Ю. Зелінської ; МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. - Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 

2020. - С. 53-78.  
Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101757 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фіщук Оксана Сергіївна, Одінцова Анастасія Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Вертикальна зональність гінецею у представників родів Sansevieria 

Thunb. та Dracaena Vand. Ex. L. (Asparagaceae)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Фіщук О. С., Одінцова А. В. Вертикальна зональність 

гінецею у представників родів Sansevieria Thunb. та Dracaena Vand. Ex. 

L. (Asparagaceae) // Сучасна Фітоморфологія: матеріали 3ї міжнародної 

наукової конференції з морфології рослин. - 2014. - № 5. - С. 221-226. 
Анотація  

У 10 видів роду Sansavieria та двох видів роду Dracaena вивчено 

вертикальну зональність гінецею за В. Ляйнфельнером, а також 

структуру саптального нектарника відповідно до концепції його 

вертикальної зональності. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101758 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фіщук Оксана Сергіївна, Одінцова Анастасія Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Мікроморфологія та васкулатура гінецея Sansevieria 

hyacinthoides (L.) Druce (Asparagaceae Juss.)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Фіщук О. С., Одінцова А. В. Мікроморфологія та 

васкулатура гінецея Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce (Asparagaceae 

Juss.). // Сучасна фітоморфологія: матеріали 2ї міжнародної конференції 

з морфології рослин. - 2013. - № 66 (4). - С. 245-248. 
Анотація  

У гінецеї Sansevieria hyacinthoides наявні синасцидіатна, гемісинеасцидіатна, 

гемісимплікатна та асимплікатна вертикальні зони. Насінний зачаток 

розміщений медіанно в гемісинасцидіатній зоні. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101759 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Фіщук Оксана Сергіївна, Одінцова Анастасія Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «The flower morphology in three Convallariaceae species with 

various attractive traits» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Anastasia Odintsova, Oksana Fishchuk. The flower 

morphology in three Convallariaceae species with various attractive traits // 

Acta Agrobotanica. - 2017. - № 70 (1). - 1-14. 
Анотація  

Загальна морфологія і мікроморфологія квітки Polygonatum multiflorum, 

Maianthemum bifolium та Convallaria majalis вивчені з використанням 

методів світлової мікроскопії. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101760 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Хуснутдінов Антон Валер'янович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка зображень «Зображення персонажу книг, анімаційних фільмів, 

комп'ютерних ігор «НОКС» («НОКС») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Зображення може бути використано як персонаж книг, анімаційних 

фільмів, комп'ютерних ігор, для нанесення на одяг та сумки, в тому 

числі футболки, шкарпетки, рюкзаки тощо, для нанесення на посуд, в 

тому числі чашки, термоси тощо, для використання у вигляді пазлів. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101761 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Олейник Фердинанд Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір «Учебный курс «Существенное 

содержание жизни» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У курсі міститься цінна, актуальна для кожного, хто вступає в життя 

підлітка, інформація, як раціонально і гідно організувати свою 

життєдіяльність, щоб не втратити час і не розтратити даремно надані 

природою і суспільством ресурси - здоров'я, сили, інтелект, знання. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101762 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шевцова Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Хореографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Хореографічний твір «ЛІЛІ» хореографічна фантазія за мотивами 

балади Т. Г. Шевченка «Лілея» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«ЛІЛІ» - хореографічна фантазія за мотивами балади Т. Г. Шевченка 

«Лілея» на основі сучасних стилів хореографічного мистецтва. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101763 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Малишко Євгенія Олегівна, Чернишов Володимир Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Письмовий твір наукового характеру «Аналіз впливу стратегічних 

пріоритетів на розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У творі запропоновано запровадження інвестиційного проекту суб'єкта 

господарювання промисловості з метою збільшення доходу, який 

передбачає вкладення інвестиційних ресурсів у стратегічно новітні 

технології для підвищення інвестиційної привабливості на міжнародних 

ринках. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101764 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Савченко Дмітрій Олексійович, Сулима Євгеній Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту, музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка музичних творів (альбом) «Тіні» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101765 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лємешева Наталія Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів 

загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Структура підручника відображає пізнання мистецтва та себе через 

мистецтво, створення умов для художньо-творчого самовираження і 

може варіативно реалізуватися у межах часу, визначеного типовим 

навчальним планом, залежно від вибраної моделі мистецької освіти 

(інтегрованої чи монопредметної). 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101766 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жарков Антон Вікторович, Галько Сергій Віталійович, Довгалюк 

Оксана Миколаївна, Жарков Віктор Якович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «РЕЄСТРАТОР 

СОНЯЧНОЇ РАДІАЦІЇ ДЛЯ ПРИСАДИБНИХ СЕС» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Для побудови моделі прогнозування виробітку СЕС, необхідно знати 

основні метеопараметри (інсоляція, температура, швидкість вітру, 

вологість), від яких залежить виробіток ЕЕ. Та найбільш впливовим є 

сонячна радіація. Проте, жоден сервіс метеоданих не дає радіацію на 

поверхні землі. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101767 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Леві Руслан, Меір (Мітрохін) Рафаель (Павло) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту, музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний альбом «Между мной и тобой» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пісні: «Волнующее ожидание (Exciting anticipation)», «Все будет ОК», 

«Дыхание (Breath)», «Компания № 1 (Company Number 1)», «Малыш 

(Baby)», «Мечты (Dreams)», «Молчишь», «Молчишь (Radio Edit)», 

«Молчишь (мужской голос)», «Молчу (I am silent)», «О тебе мечтаю», 

«Передел», «Радость любви», «Соната2020». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101768 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кульбаба Ілля Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Scutum mobile security» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Scutum mobile security» - це додаток, який створено, щоб захистити 

дані на вашому смартфоні (планшеті), не збільшуючи при цьому 

навантаження на саму операційну систему пристрою. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101769 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Колєснік Віталій Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Креслення, літературний письмовий твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Опис з кресленням «Схеми розміщення рекламно-інформаційних носіїв 

на станціях Київського метрополітену» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Опис з кресленням містить інформацію щодо схем розміщення рекламно-

інформаційних носіїв на станціях Київського метрополітену, які 

розроблені для оптимального забезпечення пасажирів метрополітену 

актуальною інформацією, що доступна з будь-якого місця метрополітену. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101770 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зайцев Дмитро Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Смешивать краски» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101771 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зайцев Дмитро Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Город промок» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101772 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зайцев Дмитро Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Игра» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101773 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зайцев Дмитро Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Свой танец» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101774 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Деменніков Олексій Андрійович, Нікітюк Леся Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Мережний протокол моніторингу стану 

віддалених хостів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблено програму реалізації протоколу прикладного рівня стека 

ТСР/ІР, який дозволяє автоматизувати одну з основних функцій 

системного адміністратора - безперервне спостереження за зміною 

стану комп'ютерів в мережі. Протокол отримав назву MDP (Machine 

Diagnostic Protocol). 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101775 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Крутякова Валентина Іванівна, Маркіна Тетяна Юріївна, Молчанова 

Олена Дмитрівна, Шейкін Борис Михайлович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інженерно-технологічний Інститут «Біотехніка» Національної академії 

аграрних наук України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір науково-практичного характеру «Принципи оптимізації 

та стандартизації культур для Центру маточних культур комах» 

(«Принципи оптимізації та стандартизації культур для «ЦМКК») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблено принципи оптимізації та стандартизації племінних культур 

комах Центру маточних культур, частка яких, в свою чергу, є маточними 

для постачання на біовиробництва. Наведено загальні підходи до 

визначення показників якості ентомокультур. Наведено приклади 

розрахунків основних показників. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101776 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Піщанська Нонна Олександрівна, Бельченко Володимир Михайлович, 

Крутякова Валентина Іванівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інженерно-технологічний Інститут «Біотехніка» Національної академії 

аграрних наук України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір науково-практичного характеру «Методика 

проектування адаптивної технології вирощування ентомокультур» 

(«Методика проектування «АТВЕ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розробка методів формування адаптивних технологій вирощування 

ентомокультур, що призначені для забезпечення прогнозованих потреб 

екологічного і органічного землеробства визначеної зони в засобах 

захисту рослин, визначатимуть продуктивність та номенклатуру 

продукції виробничого комплексу. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101777 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Репеде Олег Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Графічне зображення з включенням 

словосполучення «Rapid Hrom» («Rapid Hrom») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Зображувана частина виконана у вигляді шолома та щита лицаря, та 

стилізованого зображення діаманта. Словесна частина складається з 

двох написів: напис на тлі щита - «RH», виконаний латиницею, 

великими, стилізованими літерами, та являє собою абревіатуру від 

прізвища заявника. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101778 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Магльована Тетяна В'ячеславівна, Ящук Людмила Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Хімія» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Посібник застосовується при підготовці здобувачів вищої освіти пожежно-

технічних спеціальностей. У посібнику представлені теоретичні матеріали, 

які необхідні для засвоєння фундаментальної дисципліни «Хімія», 

приклади виконання розрахункових задач із основних тем навчальної 

дисципліни. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101779 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мітрясова Олена Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Laboratory Practicum on Bioorganic Chemistry» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Mitryasova O. Laboratory Practicum on Bioorganic 

Chemistry : teaching textbook / Olena Mitryasova. - Kyiv : Publishing house 

«Condor», 2020. - 124 p. 
Анотація  

Лабораторний практикум з біоорганічної хімії охоплює анотації до 

лабораторних робіт, методики виконання дослідів, питання до самостійного 

опрацювання, короткий глосарій термінів. Книгу призначено для 

студентів ВЗО нехімічних освітніх програм, насамперед медичних і 

біологічних. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101780 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Параска Георгій Борисович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір ужиткового мистецтва з описом «Ортопедична подушка-упор 

EKKOSEAT» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Пропонуються оригінальні розробки ужиткового мистецтва в кольорах, 

які являють собою подушки-упори під поперек та грудний відділ хребта 

на крісла різного призначення для розвантаження спини під час 

довготривалого сидячого положення. Мають властивості зберігання 

положення на кріслах та форми. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101781 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шаповалов Борис Борисович, Діхтяренко Зоя Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Методичний посібник «Методичний інструментарій формування у 

старшокласників готовності до захисту Вітчизни» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Шаповалов Б. Б. (Ред.), Діхтяренко З. М. (2019). 

Методичний інструментарій формування у старшокласників готовності 

до захисту Вітчизни : метод. посіб. - Кропивницький : Імекс-ЛТД. - 144 с. 
Анотація  

У виданні висвітлено роль та місце військово-патріотичного виховання 

у процесі підготовки учнівської молоді до військової служби та захисту 

Вітчизни. Також обґрунтовується необхідність запровадження нових 

підходів щодо формування готовності до військової служби та захисту 

Вітчизни. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101782 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Клімова Жанна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір ужиткового мистецтва «Блюдо для салату «Olivier» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101783 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Анонімно 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових 

експертиз Служби безпеки України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Спеціалізований програмний комплекс 

«Діагональ-2» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101784 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Давиденко Євген Олександрович, Швед Альона Володимирівна, Бойко 

Анжела Петрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «ExpertEst» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма призначена для збору інформації у вигляді 

кількісних або якісних оцінок аналізованих об'єктів в рамках заданої 

шкали переваг для проведення їх подальшого аналізу і вироблення 

колективної думки. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101785 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Абрамов Карен Ваганович, Котляренко Владислав Валентинович, 

Петренко Оксана Валеріївна, Глухов Іван Геннадійович, Давиденко 

Євген Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «SwimCom» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма призначена для суддів змагань з плавання. 

Програмне забезпечення дозволяє: створити бази учасників, рейтингу, 

протоколу, сформувати запливи, сортувати учасників за різними 

категоріями, обраховувати очки FINA тощо. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101786 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Анонімно 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових 

експертиз Служби безпеки України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Креслення 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Креслення виробу «Караван СК-39» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101787 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шевчук Ганна Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, похідний твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Переклад з англійської мови «В. Блейк. Книга Урізена» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка містить переклад трьох поем англійського письменника В. Блейка. 

Поеми «Книга Урізена», «Книга Аханії» та «Книга Лоса» складають 
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цикл з малих пророчих книг В. Блейка, у яких письменник надав 

власну міфологічну та космологічну концепцію, що набули розвитку у 

інших його творах. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101788 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Черевичний Сергій Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Компоненти та показники прийняття рішення командиром в 

умовах невизначеності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Черевичний С. В. Компоненти та показники прийняття 

рішення командиром в умовах невизначеності // Вісник Національного 

університету оборони України : зб. наук. пр. - Київ, 2020. - Вип. 2 (55). - 

С. 130-136. 
Анотація  

У статті розглянуто компоненти та показники прийняття рішення 

командиром в умовах невизначеності: емоційно-вольовий, когнітивний, 

ціннісно-мотиваційний. Визначено основні їх функції, що обумовлюють 

ефективність реалізації цього рішення в бойовій обстановці та в ситуації 

невизначеності. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101789 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коструба Наталія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Концепт «РЕЛІГІЯ» у свідомості молоді: психолінгвістичний 

аналіз» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Наталія Коструба. Концепт «РЕЛІГІЯ» у свідомості 

молоді: психолінгвістичний аналіз // Psycholinguistics. Психолінгвістика. 

Психолингвистика. - 2020. - № 27 (1). - С. 164-180. 
Анотація  

Статтю присвячено психолінгвістичному аналізу концепту «релігія», 

що існує в свідомості людей. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101790 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коструба Наталія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Вербальна репрезентація концепту «церква» (за даними 

асоціативного експерименту)»  
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Наталія Коструба. Вербальна репрезентація концепту 

«церква» (за даними асоціативного експерименту) // Psycholinguistics. 

Психолінгвістика. Психолингвистика. - 2018. - № 23 (1). - С. 164-174. 
Анотація  

Статтю присвячено психолінгвістичному аналізу вербальної репрезентації 

концепту «церква» шляхом вільного асоціативного експерименту. 

Розглянуто поняття концепту в межах теолінгвістики. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101791 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коструба Наталія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Вербальна репрезентація концепту «професія богослова» у 

студентів духовних та світських ВНЗ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Чміль Наталія. Вербальна репрезентація концепту 

«професія богослова» у студентів духовних та світських ВНЗ // 

Психолінгвістика. - 2015. - № 18 (1). - С. 164-174. 
Анотація  

Статтю присвячено концептуальному аналізу вербальної репрезентації 

професії богослова студентами духовних та світських ВНЗ. Представлені 

дослідження психологічних особливостей студентів-богословів та 

філологічних характеристик релігійного дискурсу. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101792 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коструба Наталія Сергіївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Теоретичні аспекти формування професійного мовлення у 

студентів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Наталія Чміль. Теоретичні аспекти формування 

професійного мовлення у студентів // Психолінгвістика. Психологія. 

Мовознавство. Соціальні комунікації. - 2014. - № 16. - С. 174-183. 
Анотація  

Статтю присвячено аналізу змісту професійного мовлення та шляхів 

його ефективного формування у студентів. Представлені дослідження 

розвитку мовлення за фахом та основні лінгвістичні характеристики 

професійної мови. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101793 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Родіонова Інна Григорівна, Мхитарян Ольга Дмитрівна, Ситченко 

Анатолій Люціанович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчально-методичний посібник «Корпус навчально-методичних 

матеріалів до дисциплін літературознавчого циклу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Родіонова І., Мхитарян О., Ситченко А. Корпус навчально-

методичних матеріалів до дисциплін літературознавчого циклу : навч.-

метод. посіб. / за заг. ред. І. Родіонової. - Миколаїв, 2020. - 355 с. 
Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101794 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Короход Ясміна Джанівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Тези «Exclusion (noncompensatory) strategies as heuristics of intercriteria 

choice in the system of descriptive models of decision-making (psychological 

aspect)» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Korokhod I. D. Exclusion (noncompensatory) strategies as 

heuristics of intercriteria choice in the system of descriptive models of decision-

making (psychological aspect) // Інтеграційний розвиток особистості та 

суспільства: психологічний і соціальний виміри. - 2020. - С. 118-121. 
Анотація  

 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101795 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Красностанова Наталія Едуардівна, Чебану Анастасія Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Complex evaluation of innovative capacity of the industrial 

enterprise» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Natalia Krasnostanova, Anastasiia Chebanu. Complex 

evaluation of innovative capacity of the industrial enterprise // Науковий 

журнал. Наукові записки національного університету «Острозька 

Академія» серія «Економіка». - 2020. - № 16 (44). - С. 54-61. 
Анотація  

У статті досліджено особливості структури інноваційного потенціалу 

підприємства, а саме: розкрито сутність поняття «інноваційний потенціал», 

визначено складові системи управління інноваційним потенціалом на 

підприємстві. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101796 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Рускуліс Лілія Володимирівна, Ситченко Анатолій Люціанович, 

Мхитарян Ольга Дмитрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчально-методичний посібник «Корпус навчально-методичних 

матеріалів до дисциплін методичного циклу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Рускуліс Л., Ситченко А., Мхитарян О. Корпус навчально-

методичних матеріалів до дисциплін методичного циклу : навч.-метод. 

посіб. / за заг. ред. Л. Рускуліс. - Миколаїв, 2020. - 188 с. 
Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101797 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Науменко Олександр Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Синтетичний та аналітичний облік, розрахунки 

оплати праці» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101798 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Марандюк Олександр Георгійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка творів ужиткового мистецтва «Колекція весільних суконь 

«Euphoria» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Колекція складається із 32 весільних суконь. Кожна сукня є унікальною 

авторською розробкою. Ця колекція включає в себе найпопулярніші 

стилі весільних суконь з великим різноманіттям тканин і фасонів. В 

сукнях використовувалися розшиті гіпюри, пристебнуті елементи. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101799 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Марандюк Олександр Георгійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір ужиткового мистецтва 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка творів ужиткового мистецтва «Колекція весільних суконь 

«Giovanna Luxury» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Колекція складається із 16 розкішних весільних суконь. Кожна сукня є 

унікальною авторською розробкою. Всі сукні створені із гіпюру з 

використанням кришталевої і бісерної вишивки із дорогих матеріалів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101800 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Анонімно 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка творів ужиткового мистецтва «Колекція весільних суконь 

«Magica Milano» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Колекція складається із 20 класичних весільних суконь. Кожна сукня є 

унікальною авторською розробкою. У сукнях використовувалися як 

стримані крепові тканини, так і гіпюрні тканини з кришталевою 

вишивкою. У колекції присутнє різноманіття силуетів і стилів суконь 

від прямих до пишних. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101801 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Марандюк Олександр Георгійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка творів ужиткового мистецтва «Колекція весільних суконь «Oro 

Rosa» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Колекція складається із 16 сучасних весільних суконь. Кожна сукня є 

унікальною авторською розробкою. В колекції зроблений акцент на 
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сміливі наряди для сучасної нареченої. В сукнях використовуються 

легкі та хвилясті матеріали. В основному всі плаття виконанні легкими 

та прозорими. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101802 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шкідченко Софія Григорівна, Середа Катерина Ігорівна, Чернієнко 

Тарас Григорович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом, похідний твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка музичних творів з текстом «ЗАГУБЛЕНА» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101803 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пустовіт Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Казка про Компостика» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У літературному творі розповідається про пригоди пухнастика 

Компостика. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101804 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Долозіна Ірина Леонідівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Legal ZrPlat» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101805 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Коваль Степан Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний сценарій «Про моряка» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Про непослідовного моряка, який не може визначити першочергову 

справу. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101806 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Рускуліс Лілія Володимирівна, Баденкова Вікторія Миколаївна, 

Корнієнко Ірина Анатоліївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчально-методичний посібник «Корпус навчально-методичних 

матеріалів: мовознавчий та історико-лінгвістичний цикли» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Рускуліс Л., Баденкова В., Корнієнко І. Корпус навчально-

методичних матеріалів: мовознавчий та історико-лінгвістичний цикли : 

навч.-метод. посіб. - Миколаїв : Іліон, 2020. - 459 с. 
Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101807 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Обух Людмила Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір без тексту, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Аранжування музичного твору «Ладо» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Музичний твір, народна мелодія якого в партії сопрано залишається 

незмінною, як у першочерговому народному варіанті. Змінений темпоритм 

та гармонічна фактура додають «жвавості» звучанню і роблять його 

цікавим для концертного виконання. Аранжування зроблене для 

вокального ансамблю чи тріо, а cappella. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101808 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Обух Людмила Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір без тексту, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Обробка музичного твору «Меланка» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Музичний твір, мелодія якого записана автором у селі Баня-Березів 

Косівського району Івано-Франківської області, оброблена гармонічно 

та зі змінним розвитком музично-тематичного матеріалу в останніх 

двох куплетах. Буде цікавою як етнографічна фіксація фольклорного 

матеріалу в сучасній інтерпретації. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101809 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Обух Людмила Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Аранжування музичного твору «Ой, грало море» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Музичний твір, народна мелодія якого в партії сопрано залишається 

незмінною, як у народному варіанті, натомість незвичного для слуху 

звучання додають підібрані гармонії в інших голосах, що, за композиційним 

задумом, має надавати архаїчного колориту. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101810 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Обух Людмила Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Аранжування музичного твору «Що в дядька Івана» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Музичний твір, народна мелодія якого в партії сопрано залишається 

незмінною, як у народному варіанті, натомість її ретельно гармонізовано 

з використанням натурального і гармонічного мінору та перемінними 

тональними устоями (ре-мінор, фа-мажор, до-мажор), з тривалими 

зупинками в кінці кожної фрази. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101811 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Обух Людмила Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Аранжування музичного твору «Темненькая нічка» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Музичний твір, народна мелодія якого в партії сопрано залишається 

незмінною, як у записі отця Йосипа Фацієвича (початку ХХ ст.). Висхідний 

та секвенційно низхідний рух мелодії доповнюється паралельними 

співзвуччями, функціональними тризвуками. Аранжування зроблене 

для ансамблю чи камерного хору. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101812 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Губська Юлія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Синопсис телепередачі «Реаліті шоу «ТРАНСФОРМАЦІЯ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Реальні люди і їх сильне бажання змінити життя. 10 учасників із 

різними внутрішніми питаннями живуть під одним дахом в спеціальному 

центрі по внутрішній трансформації, санаторії, клініці або ж в звичайному 

будинку, готелі. Під керівництвом 5-ти менторів, протягом певного 

часу, орієнтовано 30 днів. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101813 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Скиданова Наталія Володимирівна, Скиданов Артем Юрійович, 

Ходунов Артем Сергійович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Захист від фізичного та віртуального злому 

вимірювальних пристроїв та контроль достовірності результатів 

вимірювання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програмне забезпечення призначене для управління даними та захисту 

від фізичного та віртуального злому пристроїв для вимірювання ваги 

та обсягу (рідини, газу і т. д.) та встановлюється на мінікомп'ютери. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101814 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коломієць Інна Іванівна, Шиманська Вікторія Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Стилістика української мови 

(практичний модуль): навчально-методичний посібник для студентів-

філологів закладів вищої освіти (скорочений курс)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Стилістика української мови (практичний модуль) : 

навчально-методичний посібник для студентів-філологів закладів вищої 

освіти (скорочений курс) / укладачі І. І. Коломієць, В. О. Шиманська. - 

Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. -130 с. 
Анотація  

Посібник має на меті закріплення теоретичних основ лінгвостилістики 

сучасної української мови, з'ясування суті основних стилістичних 

понять і категорій, вироблення у студентів умінь та навичок 

лінгвостилістичного аналізу мовних явищ у різних функціональних 

стилях сучасної української мови. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101815 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Покалюк Віктор Миколайович, Потапенко Лілія Вікторівна, Ненько 

Юлія Петрівна, Майборода Артем Олександрович, Нуянзін Олександр 

Михайлович, Нестеренко Артем Анатолійович, Федоренко Дмитро 

Сергійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Похідний твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Довідкове видання «Термінологічний словник із рятувальної справи 

(українсько-польсько-англійський)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Словник із рятувальної справи укладено українською мовою з наданням 

еквівалентних термінів польською та англійською мовами. Терміни 

польською та англійською мовами подані як прямий переклад з 

української мови. Словник містить 691 ключовий галузевий термін. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101816 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Давидюк Ганна Володимирівна, Шкарівська Людмила Іванівна, 

Клименко Ірина Іванівна, Довбаш Надія Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної 

академії аграрних наук України» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір наукового характеру «Методичні рекомендації 

«Визначення ступеня екологічної деградованості ґрунту» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

На основі теоретичних і практичних напрацювань та результатів їх 

застосування в агроландшафтах із системами землеробства різної 

інтенсивності запропоновано методичні рекомендації з удосконалення 

системи показників агрохімічного стану ґрунту та деградованості його 

екологічних властивостей. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101817 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Давидюк Ганна Володимирівна, Шкарівська Людмила Іванівна, 

Клименко Ірина Іванівна, Довбаш Надія Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної 

академії аграрних наук України» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір наукового характеру «Рекомендації з використання 

дігестатів у агроценозах за органічного виробництва» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Наведена характеристика дігестатів, як удобрювальних субстратів, та 

викладено рекомендації з їх використання в агроценозах за органічного 

виробництва. Наведено довідкові матеріали для оцінки з використання 

дігестатів у агроценозах за органічного виробництва. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101818 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Єрьомін Сергій Іванович, Поляков Юрій Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Система поіменного електронного голосування 

«Рада Голос» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблена для забезпечення персонального голосування або опитування. 

Дозволяє збільшити точність при виконанні: реєстрації, запису на 

обговорення, при поіменному голосуванні та підбитті підсумків відкритого 

та закритого персонального голосування. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101819 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Івашко Олена Анатоліївна, Карлін Микола Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Політика і економіка» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Політика і економіка [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін, 

О. А. Івашко. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 212 с. 
Анотація  

Розкрито прямі й обернені зв'язки між політикою та економікою в 

демократичних країнах й державах із транзитивною економікою. Значну 

увагу приділено впливу політичних чинників на формування державних 

фінансів України та їх розподіл, впливу на податкову політику країни, 

міжбюджетні відносини тощо. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101820 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бегун Світлана Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір наукового характеру «Економетрика. Збірник тестових 

завдань для модульного та підсумкового контролю» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Наведені тестові завдання до основних питань курсу економетрики: 

загальні принципи моделювання в економіці, парна лінійна модель, 

множинна лінійна модель, мультиколінеарність, метод Ейткена, 

гетероскедастичність, які можуть бути використані для самостійної та 

індивідуальної роботи. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101821 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Магдисюк Людмила Іванівна, Федоренко Раїса Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Медико-психологічне консультування» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Медико-психологічне консультування : навч.-метод. 

посіб. / Людмила Іванівна Магдисюк, Раїса Петрівна Федоренко. - Луцьк : 

Вежа-Друк, 2020. - 332 с. 
Анотація  

Розглядаються актуальні питання змісту медико-психологічного 

консультування, психологічної допомоги в клініці, дається характеристика 

найбільш поширених методів психодіагностики, що можуть 

використовуватись у практичній діяльності практичних психологів. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101822 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Краммер Олена 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Тебе письмо. По секрету о самом главном» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Розважальна література, в якій автор від імені «Твоя подруга» - що є 

псевдонімом автора, звертається до читачів у формі листів, в яких 

відкриває свій життєвий досвід і знання, підкріплюючи розповідь 

корисними практиками із саморозвитку; пропонує підтримку тим, хто 

хоче перевести кризу у точку старту. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101823 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Брагін Олександр Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 

письмовий твір, створений для телебачення 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій для аудіовізуального твору «Фанати» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101824 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Корнієнко Максим Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературно-письмовий твір навчального характеру «Сучасна парадигма 

протидії насильницьким злочинам щодо дітей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір присвячений проблематиці протидії насильницьким злочинам 

щодо дітей. На основі аналізу нормативно-правової основи діяльності 

правоохоронних органів щодо запобігання, виявлення та припинення 

злочинності відносно дітей, вивчення практичного досвіду (у тому числі і 

міжнародного). 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101825 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Борискова Євгенія Євгеніївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка віршів «Моя Батьківщина» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Любов до Батьківщини. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101826 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Іванова Вікторія Олександрівна, Артьомова Ольга Ігорівна, 

Незовибатько Ольга Віталіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Учебное пособие по научному стилю речи для 

иностранных студентов начального этапа обучения гуманитарного 

профиля (для самостоятельной работы)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначено для самостійної роботи іноземних студентів початкового 

етапу навчання гуманітарного та економічного профілю. Посібник 

охоплює основні теми соціальних наук, що дають базові поняття економіки, 

а також уявлення про суспільство, культуру, релігію, державу. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101827 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ушакова Наталія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Лінгвістичні характеристики 

наукової лекції як основа навчання аудіювання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначено для розгляду лексико-граматичних особливостей тексту 

наукової лекції, які виступають як підґрунтя для розробки методики 

навчання аудіювання текстів наукового стилю мовлення іноземних 

студентів початкового етапу вивчення нерідної мови. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101828 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бугайов Юрій Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Графічне зображення «Зображення логотипу «Світ Кабельних Систем» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101829 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кудрявцева Надія Іллівна, Баранова Алла Ігорівна, Ніколаєва Тетяна 

Вадимовна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ескіз, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка ескізів «Ескізи колекції молодіжного одягу за мотивами фільму 

«Бунтар» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101830 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кудрявцева Надія Іллівна, Баранова Алла Ігорівна, Ніколаєва Тетяна 

Вадимовна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ескіз, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка ескізів «Ескізи чоловічої колекції «Деконструктивізм» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ескізи колекції чоловічого одягу спортивного стилю. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101831 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Костенко Олена Іванівна, Волошин Володимир Миколайович, 

Шаповал Андрій Васильович, Лутак Ігор Анатолійович, Мазур Віктор 

Олександрович, Беспала Наталія Олександрівна, Топчій Юлія 

Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної 

академії аграрних наук України» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Науково-практичні 

рекомендації з технології вирощування насіння озимих жита та 

тритикале з елементами біологізації в умовах Лісостепу України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Наведено характеристику елементів технології вирощування озимих 

жита та тритикале, які сприяють реалізації генетичного потенціалу 

сортів та забезпечують гарний вихід високоякісного насіння. Видання 

рекомендоване для спеціалістів агропромислового комплексу, виробників 

насіння зернових культур тощо. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101832 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Малиш Олександр Сергійович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Комплекс програм автоматизації доставки їжі 

підприємством громадського харчування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Забезпечує автоматизацію виробничого циклу закладу громадського 

харчування, а саме: прийом замовлень на доставку їжі, передачу 

замовлень у виробництво, комплектацію, доставку та оплату, а також 

бухгалтерський та управлінський облік. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101833 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бєлов Микола Іванович, Черевко Людмила Миколаївна, Гаврилюк 

Наталія Анатоліївна, Козлов Дмитро Олександрович, Мартиненко 

Лідія Павлівна, Сєрова Ольга Павлівна, Пеліхов Геннадій Ілліч, 

Башинський Віталій Петрович, Борденюк Роман Іванович, Коряк 

Олександр Сергійович, Новицький Валентин Васильович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут Укрдорпроект» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір архітектури, твір містобудування 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір архітектури та містобудування «Будівництво аеродрому 

Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проектом передбачається будівництво штучної злітно-посадкової 

смуги зі зміщенням від існуючої на північ. Ширина льотної смуги 

аеродрому 280 метрів. Довжина льотної смуги становить 3320 метрів. 

Будівництво аеродромних покриттів, споруд та будівель передбачено у 

чотирьох чергах. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101834 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Буряк Сергій Васильович, Агарков Микола Миколайович, Доміна 

Роман Ярославович, Коваль Олександр Миколайович, Бакай Дмитро 

Миколайович, Бельфер Роман Едуардович, Агарков Микола 

Юрійович, Бруско Сергій Володимирович, Буряк Олександр 

Васильович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Програмно-технічний комплекс оперативного 

обліку та моніторингу AGRUM: Облік робіт та послуг» («AGRUM») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Являє собою комплексне програмно-технічне рішення автоматизованого 

збору та аналізу інформаційних потоків, джерелом яких є облікове 

устаткування, встановлене на виробничу техніку. Мета застосування - 

максимально деталізований моніторинг виробничих процесів в аграрному 

бізнесі. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101835 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Івашин Олексій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Комплексні бюджетні 

системи» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «KBS» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначена для комплексної автоматизації бухгалтерського, фінансового 

та кадрового обліку, розрахунку заробітної плати, включаючи підготовку 

обов'язкової звітності, в організаціях, що перебувають на державному 

фінансуванні. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101836 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Юшкевич Максим Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Фотографія «Брати по Зброї» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

На фотографії зображено сім бійців на фоні заходу сонця. В контровому 

світлі створюються лише контури темного кольору бійців зі зброєю. 

Справа наліво на фото розміщені: боєць з кулеметом КК (кулемет 

Калашнікова), боєць з АК (автомат Калашнікова) та підствольним 

гранатометом, далі два бійці з АК. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101837 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Морозовська Єва Романівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-практичного 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науково-практичний твір «Проективные карты «Маска». «Associative 

cards «Mask» («МАК «Маска») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проективні карти «Маска» надають можливість розглянути різні ролі-

маски, приміряти їх, відшукати відповідь на питання, які з тих масок 

давно стали для людини звичними, які все ще потрібні, які вже тиснуть, 

а яка маска поступово стала другим обличчям, і корисно це, або краще 

зняти її, поки ще можна. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101838 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Морозовська Єва Романівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-практичного 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науково-практичний твір «Проективные карты «Мифы Древней Греции». 

«Associative cards «Greek Myths» («МАК «Мифы Древней Греции») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Колода «Мифы Древней Греции» використовується для казкотерапії, 

складання діагностичних і корекційних оповідань, міфотерапії, роботи 
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з архетипами, виявлення і корекції непродуктивних патернів поведінки, 

мобілізації зовнішніх і внутрішніх ресурсів. Містить 72 карти, що 

зображують образи Богів. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101839 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Котикова Олена Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науково-методичний твір «Методологія соціальних емпіричних 

досліджень: методичні рекомендації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Котикова О. І. Методологія соціальних емпіричних 

досліджень : методичні рекомендації/ О. І. Котикова. - Видавництво 

МНАУ, 2020. - 73 с. 
Анотація  

Методичні рекомендації призначені для семінарських та практичних 

занять у студентських групах під керівництвом викладача та самостійної 

(індивідуальної) роботи студентів. Окремі завдання, за вказівкою 

викладача, студенти можуть використовувати поза навчальною 

аудиторією з наступною перевіркою. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101840 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Котикова Олена Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науково-методичний твір «Організація і методика проведення наукових 

досліджень: опорний конспект лекцій» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Котикова О. І. Організація і методика проведення 

наукових досліджень : опорний конспект лекцій / О. І. Котикова. - 

Видавництво МНАУ. - 2019. - 32 с.  
Анотація  

Конспект лекцій призначено для здобувачів освіти третього освітньо-

наукового рівня вищої освіти галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки» спеціальності 51 «Економіка» та 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 051 «Менеджмент». Матеріали лекцій підготовлено 

відповідно до вимог. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101841 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Овчинников Костянтин Вячеславович, Кулик Ярослав Анатолійович, 

Яхмухамедова Гозел Бабамурадівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «клас документу LaTeX krvntu.cls» («krvntu.cls») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Клас документу призначений для використання в системі LaTeX2e для 

створення курсової роботи, оформленої згідно з вимогами, що висуваються 

до такого роду документів в Вінницькому національному технічному 

університеті. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101842 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Овчинников Костянтин Вячеславович, Кулик Ярослав Анатолійович, 

Жарков Анатолій Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «клас документу LaTeX klkvntu.cls» («klkvntu.cls») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Клас документу призначений для використання в системі LaTeX2e для 

створення пакета документів, який вимагається на колоквіум, 

оформленого згідно з вимогами, що висуваються до такого роду документів 

в Вінницькому національному технічному університеті. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101843 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Овчинников Костянтин Вячеславович, Кулик Ярослав Анатолійович, 

Педоренко Тетяна Вікторівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «клас документу LaTeX metodvntu.cls» 

(«metodvntu.cls») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Клас документу призначений для використання в системі LaTeX2e для 

створення методичних вказівок оформлення згідно з вимогами, що 

висуваються до такого роду документів в Вінницькому національному 

технічному університеті. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101844 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Буднікова Марія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пісня «Broken heart» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Музичний твір «Broken heart» є піснею ліричного характеру. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101845 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Буднікова Марія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пісня «Long Nights» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Музичний твір «Long Nights» є піснею ліричного характеру. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101846 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шеф Роман Романович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Больше чем любить» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Музичний твір «Больше чем любить» є піснею ліричного характеру. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101847 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Отрішко Марина Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія) 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Текст до пісні «Тік Ток» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101848 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Отрішко Марина Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія) 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Текст до пісні «Комета» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101849 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Отрішко Марина Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія) 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Текст до пісні «Сердце» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101850 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Отрішко Марина Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір (поезія) 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Текст до пісні «Світло» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101851 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Отрішко Марина Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія) 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Текст до пісні «Фонари» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101852 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Смерницький Дем'ян Вікторович, Будзинський Микола Петрович, 

Бакал Віталій Павлович, Александров Михайло Євгенович, Ващук 

Наталія Федорівна, Дмитрук Віктор Анатолійович, Диких Віктор 

Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Довідник «Нормативно-правові акти щодо форменого одягу працівників 

міліції та поліції за часів незалежності України» у 2-х томах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У довіднику представлено нормативно-правові акти щодо форменого 

одягу української міліції та одностроїв Національної поліції України. 

Тексти нормативно-правових актів надано з оригінальними назвами 

предметів і комплектів форменого одягу, описами та малюнками. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101853 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Колесніков Валерій Олександрович, Балицький Олександр Іванович, 

Гаврилюк Марія Романівна, Іваськевич Любомир Михайлович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка Національної академії 

наук України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Обробка зображень поверхні продуктів 

зношування, різання високоміцних сталей та сплавів» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для визначення форми частинок зношування або 

різання по єдиному півтоновому зображенню, отриманому за допомогою 

мікроскопа. Одержана інформація використовується для автоматичної 

ідентифікації характеру руйнувань сплавів в умовах тертя та різання. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101854 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фісун Костянтин Анатолійович, Науменко Марія Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національна академія Національної гвардії України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Технологія управління процесами інформаційної 

підтримки логістичного забезпечення військових підрозділів Національної 

гвардії України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Фісун К. А., Науменко М. О. Технологія управління 

процесами інформаційної підтримки логістичного забезпечення військових 

підрозділів Національної гвардії України // Честь і закон. Щоквартальний 

науковий журнал. - 2019. - № 4 (71). - С. 96-101. 
Анотація  

У даній статті надано технологію управління процесами інформаційної 

підтримки логістичного забезпечення військових підрозділів. В роботі 

акцентується увага на тому, що інформаційну підтримку процесів 

логістики військових підрозділів варто здійснювати через відповідні 

web-базові системи. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101855 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шаповал Олена Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національна академія Національної гвардії України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Концепція управління персоналом підприємства в системі 

кадрового менеджменту» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Шаповал О. А. Концепція управління персоналом 

підприємства в системі кадрового менеджменту // Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія: міжнародні економічні 

відносини та світове господарство. - 2020. - Випуск 31. - С. 141-143. 
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Анотація  

Розглянуто концепцію управління персоналом підприємства в системі 

кадрового менеджменту. Проаналізовано управління персоналом як 

діяльність організації, яка спрямована на ефективне використання 

людей (персоналу) для досягнення цілей як організації, так і 

індивідуальностей (особистих). 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101856 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Колесник Павло Олегович, Колесник Андрій Павлович, Джордж 

Еусебо Куодза, Микита Ірина Володимирівна, Яким Ірина Юріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, усний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Усний твір з ілюстраціями «Відеопрезентація лекцій дистанційного 

курсу «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОБ'ЄКТИВІЗОВАНОМУ 

СТРУКТУРОВАНОМУ КЛІНІЧНОМУ ОБСТЕЖЕННЮ ПАЦІЄНТІВ 

У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ за системою: «Риба OSCE» 

(«Методика «Риба OSCE») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Практична навчальна модель ведення пацієнта сімейним лікарем, 

розроблена на основі західної системи об'єктивного структурування 

клінічного обстеження. «Риба OSCE» утворена за допомогою простих 

для запам'ятовування мнемонічних схем й абревіатур, об'єднує в собі 

принципи сфокусованого збору анамнезу. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101857 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Заворотній Роман Ігоревич 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «СБЕРЕГИ СЕБЕ САМ, или как не пойти по миру В УКРАИНЕ» 

(«СБЕРЕГИ СЕБЕ САМ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Представлена робота спрямована на популяризацію управління 

домашніми фінансами в українському суспільстві. ЇЇ основною метою є 

розкриття усієї різноманітності інноваційних інструментів на фінансовому 

ринку України, роз'яснення їх особливостей та надання практичних 

порад. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101858 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Журба Катерина Олександрівна, Бех Іван Дмитрович, Федоренко 

Світлана Володимирівна, Шкільна Ірина Миколаївна, Докукіна Олена 

Михайлівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методичні 

рекомендації «Національно-культурна ідентичність підлітка: методика 

виховання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У творі представлено особистісно-орієнтовану методику формування 

національно-культурної ідентичності дітей підліткового віку, що включає 

тренінг, проектну діяльність, квест, брейн-ринг, диспути, виховні години 

для учнів 5-9 класів, сучасні зарубіжні розробки з зазначеної проблеми. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101859 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Журба Катерина Олександрівна, Бех Іван Дмитрович, Федоренко 

Світлана Володимирівна, Шкільна Ірина Миколаївна, Докукіна Олена 

Михайлівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Посібник «Формування в учнів основної школи національно-культурної 

ідентичності в контексті сучасних полікультурних впливів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

У посібнику розкриваються концептуальні засади формування національно-

культурної ідентичності підлітків в контексті полікультурних впливів 

в умовах пограниччя, діалозі культур, процесах, глобалізації, вивчається 

зарубіжний досвід.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101860 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Журба Катерина Олександрівна, Бех Іван Дмитрович, Федоренко 

Світлана Володимирівна, Шкільна Ірина Миколаївна, Докукіна Олена 

Михайлівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Національно-культурна ідентичність у становленні 

підлітка» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Монографію присвячено теоретико-методичним засадам формування 

національно-культурної ідентичності у підлітків, моральних цінностей, 

психологічних особливостей, рівнів вихованості, обґрунтовано структурно-

функціональну модель та педагогічні умови формування у підлітків 

національно-культурної ідентичності. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101861 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Процюк Юрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Науково-дослідний інститут «Миколаївська астрономічна 

обсерваторія» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Програмний продукт для вимірювання 

параметрів взаємної конфігурації компонентів подвійних та кратних 

зоряних систем» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програмний продукт призначений для вимірювання параметрів 

взаємної конфігурації компонентів подвійних та кратних зоряних 
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систем в автоматичному та ручному режимі. В ручному режимі 

вимірювання відбувається з використанням вхідних файлів зображень 

зоряного неба у FITS-форматі. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101862 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Калюжний Микола Панасович, Бушуєв Фелікс Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Науково-дослідний інститут «Миколаївська астрономічна 

обсерваторія» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Програмний продукт «Визначення поправок частоти і часу за опорними 

сигналу, які подаються на антенний вхід приймача допплерівської 

станції» («time_freq_determine») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програмний продукт призначений для автоматичного виявлення 

гармонік частоти 100 кГц і часу появи пачок імпульсів опорних сигналів 

та обчислення за ними поправок частоти і часу. Похибка визначення 

частоти становить 1 Гц, похибка визначення часу - 1 мс. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101863 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ковальчук Олександр Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Науково-дослідний інститут «Миколаївська астрономічна 

обсерваторія» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Програмний продукт для аналізу власних 

рухів зір розсіяних скупчень за наявними каталогами» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програмне забезпечення призначене для аналізу власних рухів зір в 

площадках із розсіяними зоряними скупченнями. Для необхідних 

обчислень використовуються власні рухи зір із каталогу GAIA та 

можливе використання власних рухів із інших наявних каталогів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101864 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жарков Антон Вікторович, Діордієв Олександр Олександрович, 

Довгалюк Оксана Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «ТРИГЕНЕРАЦІЯ 

ЯК ЗАСІБ БАЛАНСУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ПРИСАДИБНИХ СЕС» 

(«ТРИГЕНЕРАЦІЯ ПРИСАДИБНИХ СЕС») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Тригенерація - це комбіноване виробництво електроенергії, теплоти і 

холоду. Особливість тригенерації в тому, що холод виробляється 

абсорбційною холодильною установкою, яка в основному споживає 

теплову енергію, а не електричну. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101865 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Майданюк Володимир Павлович, Романюк Сергій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Електронний навчальний посібник «Кодування та захист інформації» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В посібнику розглянуто основи теорії інформації та кодування включно 

з криптографією, а також оглядово питання пов'язані з загрозами 

інформаційній безпеці, які несе програмне забезпечення комп'ютерних 

систем. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101866 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Білик Олександр Костянтинович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Графічне зображення «BILAUTO» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101867 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шютів Михайло Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Хореографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Хореографічна сюїта «БОГРАЧ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Хореографічна сюїта на основі сучасного фольклорного хореографічного 

мистецтва Закарпаття. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101868 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шевцова Ірина Миколаївна, Шютів Михайло Андрійович, Бабяк 

Єлізавета Яношівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Хореографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Хореографічна сюїта «Сучасна гвардійська сага» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Перфоменс. Синтезований жанр вуличного сучасного українського 

хореографічного мистецтва. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101869 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Галат Марина Владиславівна, Семенко Олена Валентинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Trypanosomiasis of mice of the Chernobyl zone of radioactive 

contamination» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

З метою вивчення паразитарних систем зони відчуження було проведено 

дослідження мазків крові мишей на наявність збудників кровопаразитарних 

захворювань. Встановлено наявність збудників паразитарних та 

інфекційних захворювань крові у всіх досліджуваних тварин.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101870 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Спіцина Галина Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Графічне зображення «Зображення логотипу «GLADIATOR GYM» 

(«GLADIATOR») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101871 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кургак Володимир Григорович, Панасюк Сергій Степанович, Слюсар 

Сергій Миколайович, Мартинюк Наталія Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної 

академії аграрних наук України» 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Енерго- та 

ресурсоощадна технологія створення високопродуктивних сіяних лучних 

травостоїв: паспорт технології» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У виданні наведено ґрунтово-кліматичні умови, сприятливі для створення 

багаторічних травостоїв на орних землях, а також на суходільних і 

низинних луках нормального зволоження північної частини Лісостепу 

України. Наведено також коротку технологічну схему вирощування 

сіяних лучних травостоїв. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101872 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дрозд Олександр Миколайович, Заїка Євгеній Вікторович, Пивовар 

Тетяна Миколаївна, Кондратюк Віктор Васильович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної 

академії аграрних наук України» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Рекомендації по 

технології вирощування нового сорту льону-довгунця Іванівський» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Льон-довгунець є традиційною технічною культурою для українських 

сільгоспвиробників. Основна цінність його полягає в тому, що він дає 

сировину для текстильної, медичної, хімічної, військової, автомобільної і 

будівельної промисловостей.  

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101873 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Слюсар Сергій Миколайович, Кургак Володимир Григорович, 

Панасюк Сергій Степанович, Мартинюк Наталія Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної 

академії аграрних наук України» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Енергоощадна, 

адаптована до змін клімату технологія вирощування одно- та багатовидових 

агроценозів однорічних кормових культур у системі зеленого конвеєра» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У творі наведено енергоощадну, адаптовану до змін клімату технологію 

вирощування одно- та багатовидових агроценозів однорічних кормових 

культур у системі зеленого конвеєра, яка забезпечує на темно-сірому 

лісовому ґрунті північної частини Правобережного Лісостепу України. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101874 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бєляєв Дем'ян Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «СЕКРЕТ СКАРАБЕЯ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Перша частина захоплюючого роману мандрівника, вченого та езотерика 

про всі звідані та незвідані таємниці буття людського тут у нас на Землі. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101875 

Дата реєстрації авторського права 
 

26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Глов'як Андрій Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка музичних творів «Ocean» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

До збірки увійшли «Happiness is Somewhere», «Storm», «Ocean», «I'm 

Sorry», «From Birth to Death», «Don't Lose», «New Life». 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101876 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бойчук Іван Мирославович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Зображення торговельної марки 

«BOICHUK» («BOICHUK») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір має графічний елемент, а саме: стилістичне зображення у вигляді 

діаманта. Також у творі присутнє слово «BOICHUK», що виконане 

заголовними літерами та нестандартними символами англійського 

алфавіту та є прізвищем заявника. Кольорова гама твору може бути 

будь-якою. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101877 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Король Світлана Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Фінансування інвестиційних заходів газорозподільних 

підприємств як чинник їх розвитку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглянуто теоретичні питання формування джерел фінансування 

інвестицій, здійснено аналіз інвестиційних заходів за джерелами їх 

фінансування на газорозподільних підприємствах. Встановлено, що 

основними джерелами фінансування робіт інвестиційної програми є 

тарифи на транспортування і постачання газу. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101878 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Богатирьова Євгенія Миколаївна, Васютинська Людмила Анатоліївна, 

Великсар Тетяна Ігорівна, Волкова Оксана Георгіївна, Волохова Ірина 

Семенівна, Луніна Інна Олександрівна, Дубовик Ольга Юхимівна, 

Кир'язова Тетяна Олександрівна, Коцюрубенко Ганна Миколаївна, 

Луценко Ірина Сергіївна, Мартинюк Ірина Василівна, Слатвінська 

Марина Олександрівна, Хомутенко Алла Віталіївна, Шикіна Наталія 

Анатоліївна, Хомутенко Віра Петрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Трансформаційні процеси у податковій системі України» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Трансформаційні процеси у податковій системі України : 

монографія. / [Волохова І. С., Луніна І. О., Слатвінська М. О., Хомутенко А. В. 

та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук І. С. Волохової . - Одеса : Атлант, 2018. - 383 с.  
Анотація  

У монографії розкрито теоретичні, нормативно-правові та прикладні 

засади трансформаційних процесів у податковій системі України. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101879 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Богатирьова Євгенія Миколаївна, Васютинська Людмила Анатоліївна, 

Великсар Тетяна Ігорівна, Волкова Оксана Георгіївна, Волохова Ірина 

Семенівна, Волохова Майя Петрівна, Дубовик Ольга Юхимівна, 

Кир'язова Тетяна Олександрівна, Коцюрубенко Ганна Миколаївна, 

Логвіновська Світлана Іванівна, Луценко Ірина Сергіївна, Мартинюк 

Ірина Василівна, Слатвінська Марина Олександрівна, Хомутенко 

Алла Віталіївна, Хомутенко Віра Петрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Податкова система» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Податкова система : Навчальний посібник / [Волохова І. С., 

Дубовик О. Ю., Слатвінська М. О. та ін.] ; за заг. ред. І. С. Волохової,  

О. Ю. Дубовик. - Харків : Видавництво «Діса плюс», 2019. - 402 с. 
Анотація  

У навчальному посібнику систематизовано теоретичні основи 

функціонування податкової системи в цілому та висвітлено специфіку 

побудови податкової системи України, зокрема, згідно з Податковим 

кодексом. Визначено механізм розрахунку податків.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101880 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Богатирьова Євгенія Миколаївна, Васютинська Людмила Анатоліївна, 

Великсар Тетяна Ігорівна, Волкова Оксана Георгіївна, Волохова Ірина 

Семенівна, Волохова Майя Петрівна, Дубовик Ольга Юхимівна, 

Кир'язова Тетяна Олександрівна, Коцюрубенко Ганна Миколаївна, 

Курганська Елеонора Іванівна, Луценко Ірина Сергіївна, Мартинюк 

Ірина Василівна, Слатвінська Марина Олександрівна, Хомутенко 

Алла Віталіївна, Шикіна Наталія Анатоліївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «Фінанси» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Фінанси : Навчальний посібник : експрес курс / 

[Волохова І. С., Шикіна Н. А., Волкова О. Г. та ін.] ; за заг. ред. 

Волохової І. С. - Харків : Видавництво «ПромАрт», 2018. - 262 с. 
Анотація  

Навчальний посібник «Фінанси» підготовлений відповідно до вимог з 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр зі 

спеціальності фінанси, банківська справа і страхування.  

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101881 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Есмаіл Пур Сабріна Алірезівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом «Девочка Папина» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101882 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Савченко Лідія Володимирівна, Семенченко Оксана Василівна, 

Кошарний Олександр Миколайович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір учбового характеру «Методичні вказівки 

до виконання курсової роботи з дисципліни «Розумний транспорт та 

логістика для міст» для студентів денної форми навчання спеціальність: 

275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» освітньо-

наукова програма: «Розумний транспорт і логістика для міст «Smalog» 

освітній ступінь: магістр» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У методичних вказівках запропонований багатокритеріальний підхід, 

який застосовується для розрахунку та аналізу стійкості логістики, що 

здатний кількісно оцінити загальну ефективність логістичної системи 

за різними критеріями та різними перспективами. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101883 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Савченко Лідія Володимирівна, Семенченко Оксана Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір учбового характеру «Методичні вказівки 

до виконання курсової роботи з дисципліни «Взаємодія видів транспорту» 

для студентів заочної форми навчання спеціальність: 275 «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)» освітній ступінь: магістр» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У методичних вказівках запропоновані методи аналізу рівня стохастичності 

процесів у транспортному вузлі та застосування оптимізаційних методів 

при взаємодії видів транспорту. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101884 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Федорченко Тетяна Євгенівна, Кириченко Валентина Іванівна, 

Нечерда Валерія Борисівна, Єжова Ольга Олександрівна, Тарасова 

Тетяна Вікторівна, Гарбузюк Ірина Вікторівна, Хомич Олена 

Леонідівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Методичний посібник «Технології формування просоціальної поведінки 

підлітків уразливих категорій у закладах загальної середньої освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Федорченко Т. Є. (Ред.), Кириченко В. І., Нечерда В. Б., 

Єжова О. О., Тарасова Т. В., Гарбузюк І. В., Хомич О. Л. Технології 

формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій у 

закладах загальної середньої освіти : метод. посіб. - Кропивницький : 

Імекс-ЛТД, 2019. - 176 с. 
Анотація  

Видання є важливим підсумком теоретичної і практичної діяльності 

науковців з висвітлення проблематики технологій формування 

просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій закладів загальної 

середньої освіти. Ігрова технологія, інформаційно-комунікаційні технології. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101885 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вакалюк Тетяна Анатоліївна, Черниш Оксана Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державний університет «Житомирська політехніка» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Electronic 

Multilingual Terminological Dictionary Compiling as a Means of Students 

Professional and Lexical Competence Development» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101886 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мельников Володимир Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Роман «Улыбка Стикса» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101887 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Данильченко Олександр Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національна академія Національної гвардії України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Педагогічні проблеми формування готовності майбутніх 

офіцерів Національної гвардії України до службово-бойової діяльності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Данильченко О. А. Педагогічні проблеми формування 

готовності майбутніх офіцерів Національної гвардії України до службово-

бойової діяльності // Педагогіка формування творчої особистості у вищій 

і загальноосвітній школах. - 2020. - Вип. 70. - С. 201-205. 
Анотація  

Наукова стаття присвячена аналізу педагогічних проблем формування 

готовності майбутніх офіцерів Національної гвардії України до службово-

бойової діяльності. Зазначено, що офіцери цього військового формування 

сьогодні залучаються до виконання різноманітних поліфункціональних 

завдань. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101888 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зятін Станіслав Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Роман «LAVANDA» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У романі піднімається проблема людини; проблема бідності та грошей; 

проблема того, що перше враження чи слова не відкривають людину 
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так, як вчинки; проблема минулого та його тяжкості; кохання та зрада; 

проблема соціального статусу; розкривається проблема первинних 

інстинктів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101889 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Рудь Олександр Олексійович, Сайбель Костянтин Вікторович, Філюк 

Андрій Петрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Система захисту фізичних осіб та транспортних 

засобів від несанкціонованого спостереження «Sharks» («РІАПС «Sharks») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Система захисту фізичних осіб та транспортних засобів від несанкціонованого 

спостереження «Sharks» може автоматизовано слідкувати за зовнішнім 

середовищем, в якому, завдяки власним алгоритмам порівняння та 

аналітичним модулям аналізу отриманої інформації, сповіщає особу 

про несанкціоноване стеження. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101890 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Захаров Олександр Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір «В курсе дела» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101891 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бевз Галина Михайлівна, Петренко Ірина Володимирівна, Гусєв 

Андрій Ігорович, Давидов Віктор Ігорович, Івачевська Ольга 

Валеріївна, Малєєва Наталія Сергіївна, Цукур Ольга Григорівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Практичний посібник «Соціальний конфлікт: інноваційні комунікативні 

технології врегулювання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Соціальний конфлікт: інноваційні комунікативні 

технології врегулювання : практичний посібник [Г. М. Бевз, І. В. Петренко, 

А. І. Гузєв, В. І. Давидов, О. В. Івачевська, Н. С. Малєєва, О. Г. Цукур] / 

за наук. ред. Г. М. Бевз, І. В. Петренко ; Національна академія педагогічних 

наук України, Інститут соціальної та політичної психології, 2020. - 144 с. 
Анотація  

Викладені в практичному посібнику напрацювання розширюють 

уявлення про передумови, причини і наслідки соціальних конфліктів, а 

також про соціально-психологічні ресурси їх комунікативно-технологічного 

врегулювання. Для прогнозування конфліктних ризиків запропоновано 

модель аналізу соціальних систем. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101892 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Івачевська Ольга Валеріївна, Малєєва Наталія Сергіївна, Петренко 

Ірина Володимирівна, Цукур Ольга Григорівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Методичні рекомендації «Менеджмент соціальних 

конфліктів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Менеджмент соціальних конфліктів : методичні 

рекомендації [О. В. Івачевська, Н. С. Малєєва, І. В. Петренко, О. Г. Цукур] / 

за наук. ред. І. В. Петренко ; Національна академія педагогічних наук 

України, Інститут соціальної та політичної психології, 2020. - 77 с. 
Анотація  

Присвячено актуальним питанням управління соціальними конфліктами. 

Розглянуто весь спектр управлінських впливів на соціальний конфлікт - 

від покрокового аналізу, діагностики, прогнозування його наслідків до 

конструктивного завершення та профілактики. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101893 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лемещенко-Лагода Вікторія Володимирівна, Кривонос Ірина 

Анатоліївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Notes on Вasic Geodesy and Land Surveying» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Лемещенко-Лагода В. В., Кривонос І. А. Notes on Вasic 

Geodesy and Land Surveying. Навчальний посібник. - Мелітополь : ФО-П 

Однорог Т. В., 2020. - 168 с. - іл. 
Анотація  

Посібник призначено для вивчення іноземної мови (англійської) за 

фаховим спрямуванням здобувачами вищої освіти зі спеціальності 193 

«Геодезія та землеустрій». Створено з метою розвитку практичних 

умінь та навичок іншомовного спілкування та розуміння фахоспрямованої 

літератури англійською мовою. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101894 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жарков Віктор Якович, Галько Сергій Віталійович, Жарков Антон 

Вікторович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «ПРИСАДИБНА 

СЕС З СИСТЕМОЮ АВТОМАТИЧНОГО СТЕЖЕННЯ ФОТОПАНЕЛІ 

ЗА СОНЦЕМ» («Поворотна присадибна СЕС») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Науково обґрунтована і виготовлена експериментальна діюча модель 

присадибної сонячної електростанції з автоматичною системою стеження 

фотопанелі за Сонцем. Експериментальні дослідження підтвердили 

працездатність діючої моделі.  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101895 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Зайцев Дмитро Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «До рассвета» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101896 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зайцев Дмитро Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

  
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Фотографии» 

Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101897 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лук'яненко Ірина Григорівна, Віт Девід, Оліскевич Маріанна 

Олександрівна, Шумська Світлана Степанівна, Близнюк Вікторія 

Валеріївна, Прімєрова Олена Констянтинівна, Семко Роман 

Богданович, Зварич Ольга Володимирівна, Токарчук Тарас 

Вікторович, Дадашова Первін Акіфівна, Новік Аліна Юріївна, 

Донкоглова Тетяна Олександрівна, Насаченко Марія Юріївна, 

Донкоглова Наталія Анатоліївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Колективна монографія «Фінансова політика в умовах тінізації та 

дисбалансів на ринку праці: методологія та інструментарій» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Монографію присвячено розробленню теоретико-методологічного 

забезпечення та сучасного економіко-математичного інструментарію 

формування середньо- та довгострокової фінансової політики, спрямованої 

на зменшення соціально-економічних ризиків у суспільстві, відновлення 

економічного зростання. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101898 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Михайленко Ірина Володимирівна, Нестеренко Володимир 

Олексійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Криволинейные интегралы. Лекции 

и практикум по высшей математике для студентов-иностранцев» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Посібник призначений для активізації самостійної роботи іноземних 

здобувачів вищої освіти з вищої математики за темою «Криволінійні 

інтеграли». Посібник містить традиційне надання теоретичного матеріалу 

у вигляді лекцій та практичних занять до них, розв'язання великої 

кількості прикладів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101899 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Моргунова Надія Сергіївна, Семененко Інга Євгеніївна, Божко Наталія 

Михайлівна, Уварова Тетяна Юріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Колективна монографія «Питання професійно-мовленнєвого спілкування, 

міжкультурної комунікації та соціально-психологічної адаптації 

іноземних студентів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Монографія презентує матеріали, що розкривають деякі шляхи та 

методи педагогічної роботи з іноземними студентами, які навчаються у 
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закладах вищої освіти України. У монографії розглядаються 

лінгводидактичні, етнопсихологічні, лінгвокультурологічні питання 

педагогічного супроводу навчання студентів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101900 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Михайленко Ірина Володимирівна, Нестеренко Володимир 

Олексійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Криволінійні інтеграли. Лекції і 

практикум з вищої математики для студентів-іноземців» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Посібник призначений для активізації самостійної роботи іноземних 

здобувачів вищої освіти з вищої математики за темою «Криволінійні 

інтеграли». Посібник містить традиційне надання теоретичного 

матеріалу у вигляді лекцій та практичних занять до них, розв'язання 

великої кількості прикладів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101901 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гусєв Андрій Ігоревич, Довгань Наталія Олександрівна, Івачевська 

Ольга Валеріївна, Малєєва Наталія Сергіївна, Петренко Ірина 

Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Комунікативні технології інформаційного суспільства» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Комунікативні технології інформаційного суспільства : 

монографія / [А. І. Гусєв, Н. О. Довгань, О. В. Івачевська, Н. С. Малєєва, 

І. В. Петренко] ; за наук. ред. А. І. Гусєва ; Національна академія 

педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - 

Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. - 142 с. 
Анотація  

У колективній монографії науково обґрунтовується проблема вибору 

засобів раціонального регулювання суспільних відносин в інформаційному 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

143 

суспільстві шляхом використання та конструювання комунікативних 

технологій (медіації, публічних дискусій, переговорів, суспільного 

діалогу тощо). 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101902 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ворожбит Наталя Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Кіносценарій повнометражного ігрового фільму «Демони» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В селі на Полтавщині з'являється незнайомець зі стопкою низькоякісної 

літератури. Про нього відомо, що він Славік, що він з Росії і що він не 

п'є. В усьому іншому він не має ніяких особливих ознак, сіра моль. В 

селі він знайомиться з яскравою особистістю - вдовицею Нінкою, 

королевою самогону. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101903 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кузьмін Олексій Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Улыбка твоя» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101904 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Журавель Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір з ілюстраціями «LEELA A GAME OF LIFE» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір представлений англійською мовою та складається з наступних 

елементів: титульна ілюстрація, гральне поле з текстом та графічними 

елементами, гральні карти з авторським текстом (72 шт.), ілюстрація, 

правила до гри в текстовому форматі. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101905 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хіміч Олександр Миколайович, Сидорук Володимир Антонович, 

Нестеренко Алла Никифорівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Паралельна програма YakobiSolver для 

дослідження та розв'язування систем нелінійних рівнянь з блочними 

матрицями Якобі на комп'ютерах гібридної архітектури» («YakobiSolver») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначена для дослідження та розв'язування систем нелінійних рівнянь 

надвеликих порядків з блочними матрицями Якобі на комп'ютерах 

гібридної архітектури. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101906 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Мельник Леонід Григорович, Кубатко Олександр Васильович, 

Дегтярьова Ірина Борисівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

145 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Практичні прояви реалізації сучасних промислових 

революцій» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Визначено та досліджено зміст та форми прояву реалізації сучасних 

промислових революцій. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101907 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мельник Леонід Григорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Характеристика сучасних трендів розвитку соціально-

економічних систем» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Визначено зміст понять «тенденція» та «тренд» щодо розвитку соціально-

економічних систем, досліджено зміст та форми застосування цих 

понять, досліджено класифікаційні ознаки та взаємовідносини різних 

видів трендів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101908 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Болтянська Наталя Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Курс лекцій 

«Проектування та монтаж техніки агропромислового виробництва» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначено для засвоєння знань про будову, робочі процеси і регулювання 

машин та обладнання агропромислового виробництва, варіанти 
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технічних рішень, методи обґрунтування і розрахунку параметрів 

технологій та визначення конструктивних параметрів машин, критерії 

оцінювання ефективності роботи техніки. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101909 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Попов Микола Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір «ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) 

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» (форма навчання - дистанційна)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Матеріали програми призначені для підвищення кваліфікації державних 

службовців категорії «Б», категорії «В», що вперше призначені на посади 

державної служби. Метою програми є формування компетентностей 

державних службовців з основ державного управління, вироблення 

умінь та навичок тощо. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101910 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Попов Микола Петрович, Липовська Світлана Олексіївна, Панченко 

Ганна Олександрівна, Лесик Олена Василівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір «ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) 

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЕФЕКТИВНЕ 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: 

СУТЬ, МЕТОДИ, ФУНКЦІЇ» (форма навчання - дистанційна)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Матеріали програми призначені для підвищення кваліфікації державних 

службовців категорії «Б». Метою програми є формування професійних 
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компетентностей та надання службовцям комплексних знань у сфері 

теорії і практики управління персоналом, ознайомлення слухачів із 

сучасними тенденціями управління. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101911 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Демченко Ольга Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру «Навчальна 

дисципліна «Правові основи працевлаштування за кордоном» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Метою викладення навчальної дисципліни є правова підготовка студентів 

2-3 курсів до опанування правових норм законодавства зарубіжних 

країн щодо трудових прав та гарантій працівників з України та інших 

країн за положеннями трудового законодавства країн Шенгенського 

простору, США та країн Сходу. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101912 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гарагуц Ярослав Валерійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Clarity Project» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Система аналітики відкритих даних, яка містить, обробляє, поєднує та 

аналізує дані близько зі ста тридцяти різноманітних реєстрів. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101913 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Іщук Світлана Олексіївна, Созанський Любомир Йосипович, Полякова 

Юлія Володимирівна, Коваль Людмила Пилипівна, Ляховська Олена 

Василівна, Косовська Віра Василівна, Ривак Наталія Василівна, 

Процевят Оксана Степанівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього 

Національної академії наук України» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Звіт про виконання 

науково-дослідної роботи «Форми реалізації потенціалу розвитку 

переробних виробництв Західного регіону України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розроблено авторський методичний підхід до визначення потенціалу 

розвитку переробних виробництв. Визначено рівень імпортозалежності 

національної економіки за сегментами споживання (загального, проміжного 

і кінцевого) та сформовано систему пріоритетів імпортозаміщення на 

ринку промислових товарів. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101914 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гринчишин Ірина Миколаївна, Біль Мар'яна Михайлівна, Лещух 

Ірина Володимирівна, Патицька Христина Олегівна, Попадинець 

Назарій Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього 

Національної академії наук України» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Монографія 

«Зміцнення спроможності територіальних громад на основі ефективного 

використання ендогенного потенціалу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Гринчишин І. М., Біль М. М., Лещух І. В., Патицька Х. О., 

Попадинець Н. М. Зміцнення спроможності територіальних громад на 

основі ефективного використання ендогенного потенціалу / ДУ «Інститут 

регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього». - Львів, 2019. - 300 с.  
Анотація  

Монографія присвячена поглибленню наукових засад і розробленню 

рекомендації щодо зміцнення спроможності територіальних громад на 

основі ефективного використання ендогенного потенціалу. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

101915 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коцюба Ігор Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Графічне зображення логотипу «Долоня та CLEAN STREAM» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101916 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кремень Вікторія Михайлівна, Семеног Андрій Юрійович, Кремень 

Ольга Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Improvement of Financial Supervision on the Basis of International 

Principles Implementation» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Kremen V., Semenog A., Kremen O. Improvement of 

Financial Supervision on the Basis of International Principles Implementation // 

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. 

праць. - № 1 (32). - Харків : ХІБС, 2020. - С. 34-44. 
Анотація  

У статті розроблено науково-методичний підхід оцінювання відповідності 

фінансового нагляду країни міжнародним принципам, що дозволяє 

визначати динаміку розбудови і покращення фінансового нагляду у 

різних сегментах фінансового сектору. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101917 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кремень Вікторія Михайлівна, Бричко Марина Михайлівна, Кремень 

Ольга Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Науково-методичний підхід до оцінювання незалежності 

фінансового нагляду» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті запропоновано алгоритм обчислення дифузних індексів 

інституційної, операційної та фінансової незалежності органів фінансового 

нагляду. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101918 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кремень Ольга Іванівна, Кремень Вікторія Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «Фінанси» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кремень О. І. Фінанси : Навчальний посібник /  

О. І. Кремень, В. М. Кремень. - К., 2010. - 447 с. 
Анотація  

У посібнику комплексно викладено теоретико-методичні засади 

фінансової науки, фінансової політики, податкової системи, бюджетної 

системи, страхового ринку, фінансового ринку, фінансів суб'єктів 

господарювання, міжнародних фінансів та фінансового менеджменту. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101919 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кремень Вікторія Михайлівна, Кремень Ольга Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «Фінансова статистика» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кремень В. М., Кремень О. І. Фінансова статистика : 

навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 400 с. 
Анотація  

У навчальному посібнику комплексно викладено теоретико-методичні 

засади та практичні аспекти статистичного вивчення явищ і процесів, 

що відбуваються у фінансовому секторі, з урахуванням міжнародного і 

вітчизняного досвіду. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101920 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кремень Вікторія Михайлівна, Кремень Ольга Іванівна, Гуляєва 

Людмила Петрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Роль банківського кредитування у розвитку економіки 

України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті досліджено стан банківського кредитування реального сектору 

та оцінено його вплив на розвиток економіки України. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101921 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шум Ігор Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Програмне забезпечення «Комплекс інтеграції 

зовнішніх додатків з торговими системами управління «SelfHUB» 

(Сервер «SelfHUB», Система «SelfHUB», Шлюз обробки запитів 

«SelfHUB», WEB-служби «SelfHUB», API «SelfHUB», АПІ «SelfHUB», 

Сервіси «SelfHUB», Служби «SelfHUB»)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма - це комплекс програм, основними задачами 

якого є організація процесів обміну даними з/між інформаційними 

системами (мобільний додаток, каса самообслуговування тощо). 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101922 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Семенчук Василь Васильович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір без тексту, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музична обробка української народної пісні «Що та Марія в хаті 

робить» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Музична обробка української народної пісні «Що та Марія в хаті 

робить» для жіночого вокального ансамблю, a cappella. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101923 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Горленко Валентина Миколаївна, Марухіна Ірина Володимирівна, 

Острова Вікторія Дмитрівна, Панок Віталій Григорович, Рибалка 

Валентин Васильович, Романовська Діана Доремідонтівна, Сосновенко 

Наталія Василівна, Ткачук Ірина Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Український науково-методичний центр практичної психології і 

соціальної роботи 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Методичний посібник «Алгоритми діяльності працівників 

психологічної служби» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Висвітлено науково-методичні засади розробки алгоритмів діяльності 

працівників психологічної служби. Представлені алгоритми можуть 

бути застосовані практичними психологами в процесі професійної 

діяльності. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101924 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Олексюк Оксана Євгенівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Військово-патріотичне виховання студентської 

молоді: з досвіду впровадження» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Олексюк О. Є. Військово-патріотичне виховання 

студентської молоді: з досвіду впровадження // Інноватика у вихованні. 

Збірник наукових праць. - 2020. - № 11 (1). - С. 116-121. 
Анотація  

У статті розглядається досвід впровадження завдань військово-

патріотичного виховання студентської молоді у ході діяльності науково-

дослідного центру військово-патріотичного виховання Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101925 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Токарєва Тетяна Станіславівна, Хоменко Тетяна Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Interpretation of meanings of the world view by 

representatives of different cultures from the standpoint of psycholinguistics» 

(Інтерпретація смислів в образі світу представників різних культур з 

психолінгвістичних позицій) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101927 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Воробйов Костянтин Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру «Культурний 

простір «ЩЕДРИК ПАРК», м. Покровськ, Донецька область» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Культурний простір «ЩЕДРИК ПАРК», де, зокрема, буде створено 

меморіальний музей М. Леонтовича, культурно-музейний комплекс 

«Щедрик», планується до розташування в центральній частині міста 

Покровськ (Донецька область), яка історично пов'язана з ім'ям видатного 

українського композитора М. Леонтовича. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101928 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сивак Олександр Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «СОН» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101929 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чернухін Євгеній Костянтинович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Практичний посібник «Методика компетентнісно-орієнтованого навчання 

новогрецької мови і літератури: робота з культурологічними текстами 

в 10-11 класах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У посібнику розкрито методичні засади організації компетентнісно-

орієнтованого навчання новогрецької мови і літератури в ліцеї. Наведено 

практичні рекомендації для вчителів щодо формування ключових і 

предметних компетентностей учнів при роботі з культурологічними 

текстами. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101930 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бакуліна Наталія Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Методика роботи з культурологічними 

текстами на уроках мови іврит у ліцеї» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У посібнику розкрито концептуальні засади компетентнісно-

орієнтованого навчання мови у ліцеї на основі роботи з культурологічними 

текстами; представлено методи та прийоми роботи з ними для 

реалізації компетентнісно-орієнтованого навчання мови іврит у ліцеї. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101931 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фідкевич Олена Львівна, Снєгірьова Валентина Василівна, Курач 

Лариса Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Підручник «Російська мова і література. Інтегрований курс. 10 клас» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Фідкевич О. Л., Снєгірьова В. В., Курач Л. І. Російська 

мова і література. Інтегрований курс. 10 клас : підручник. - Київ : КОНВІ 

ПРІНТ, 2019. - 152 с. 
Анотація  

Підручник спрямований на формування предметної (філологічної) і 

ключових компетентностей, які сприятимуть ефективній соціалізації 

старшокласників. Зміст навчання реалізується за допомогою мовленнєвої, 

мовної, літературної та соціокультурної ліній. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101932 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Яценко Таміла Олексіївна, Дячок Світлана Олександрівна, 

Головченко Ніна Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методичні рекомендації «Організація компетентнісно-

орієнтованого навчання української літератури в ліцеї» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У методичних рекомендаціях актуалізовано проблему реалізації 

компетентнісного підходу в шкільній літературній освіті, конкретизовано 

сутність предметної читацької компетентності та схарактеризовано її 

компоненти та презентовано ефективні методи і прийоми організації 

навчальної діяльності на уроках. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101933 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Локшина Олена Ігорівна, Глушко Оксана Зіновіївна, Джурило Аліна 

Петрівна, Кравченко Світлана Миколаївна, Нікольська Ніна 

Вікторівна, Тименко Марія Миколаївна, Шпарик Оксана Михайлівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчально-методичний посібник «Стан та тенденції розвитку шкільної 

освіти в країнах ЄС, США та Китаї» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Посібник орієнтований на формування в аспірантів світогляду про 

стан і тенденції розвитку шкільної освіти в зарубіжжі крізь призму 

компаративістики; розвиток вмінь критично оцінювати і творчо 

використовувати світові досягнення освіти, здійснення досліджень з 

використанням компаративної методології. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101934 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бабич Анатолій Григорович, Бабич Олександр Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір «РАЦІОНАЛЬНИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ В 

ОСЕРЕДКАХ ПОШИРЕННЯ ЦИСТОУТВОРЮЮЧИХ НЕМЕТОД» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101935 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Нефедченко Оксана Іллівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора філософії «Розвиток 

технологій евристичної освіти в українській вищій педагогічній школі 

(кінець ХХ - початок ХХІ століття)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У роботі виявлено й обґрунтовано основні витоки й одночасно компоненти 

евристичної освіти; розкрито основні етапи становлення у кінці ХХ і в 

перші десятиліття ХХІ століття технологій евристичної освіти, їхні 

цільові, концептуальні, процесуальні і діагностичні характеристики. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101936 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Єремеєва Наталія Федерівна, Міненко Олеся Василівна, Снісаренко 

Яна Станіславівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Посібник «Українська мова за професійним спрямуванням. Практичний 

курс» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Пропонований посібник має теоретично-практичне значення, сприяє 

інтенсифікації навчального процесу, стимулює щоденну навчальну та 

самостійну роботу курсантів, студентів та слухачів, розвиває здорову 

конкуренцію між тими, хто навчається, допомагає об'єктивно оцінити 

знання курсантів. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101937 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Головченко Наталія Петрівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «ЦВЕТНЫЕ СЛИВКИ. СПОСОБ 

ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101938 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дмитренок Сергій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛОДЖІКС 7 УКРАЇНА» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Інтерактивний лазерний тир Тренажер Т5» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101939 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ковтуненко Юрій Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Письмовий твір практичного характеру «Українська КАПАМА від 

Юрія Ковтуненка» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Унікальна старовинна страва КАПАМА в авторському виконанні 

шеф-кухаря Юрія Ковтуненка увібрала в себе традиції українського 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

159 

народу та досвід автора. Це страва, яка може готуватися на фестивалях, 

святах, на урочистостях, де присутня велика кількість людей. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101940 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Рудюк Максим Дмитрович, Рудюк Світлана Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій ігрового фільму «КЕПЛЕР» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Керівництво планети Кеплер надало притулок мешканцям Землі для 

спасіння людського роду. Та дуже скоро земляни ледь не знищили 

незалежність Кеплера. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101941 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ігнатенко Микола Миколайович, Антошкін Володимир Костянтинович, 

Локутова Олена Анатоліївна, Постол Анатолій Анатолійович, Романюк 

Ірина Анатоліївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Ways to develop brands and PR management of tourism 

enterprises with a focus on national markets» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Встановлено, що для підтримання конкурентоспроможності підприємств 

або посилення динаміки розвитку їх ринку доцільно використовувати 

стратегію ребрендингу. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101942 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Різник В'ячеслав Володимирович, Перчук Оксана Валентинівна, 

Зленко Алла Миколаївна, Ісайкіна Олена Дмитрівна, Марченко 

Оксана Анатоліївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Improving the methodology of professional education in 

higher education» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті описано реформування освіти в системі сучасних 

загальноєвропейських тенденцій. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101943 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Мармуль Лариса Олександрівна, Марченко Оксана Анатоліївна, 

Пилипенко Катерина Анатоліївна, Величко Тетяна Григорівна, 

Грановська Вікторія Григорівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Financial and taxation aspects of tourism activities 

development» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті описано особливості досягнення та врахування фінансових 

результатів діяльності туристичних підприємств, операторів та агентів. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101944 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ярова Людмила Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Хореографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Хореографічний твір «Сюїта «На Івана Купала» 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

161 

Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
Хореографічна сюїта на основі українських обрядів. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101945 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Ярова Людмила Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір «Побудова екзерсису біля станка» 
(методичні рекомендації)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Методичні рекомендації для використання в спеціалізованих навчальних 
закладах мистецької освіти. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
101946 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Калініченко Світлана Станіславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Ілюстрація, літературний письмовий твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний твір з ілюстраціями «Арома Диагностическая 
Трансформационная Игра «Магия Эфирных Ключей» («Арома Игра 
«Магия Эфирных Ключей») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Арома игра «Магия Эфирных Ключей» призначена для роботи: 
психологів, аромапсихологів, психотерапевтів, арома-консультантів, 
арт-терапевтів, людей, які цікавляться питаннями: розвитку, професійного 
зростання, пошуком внутрішньої мотивації в досягненні мети. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
101947 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Калиновський Юрій Юрійович, Федорко Дмитро Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Porno» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пісня «Porno» готувалась до видання протягом 5 років (з 2014 по 2019), 

спочатку в рамках проекту The Dissidents, потім в рамках проекту 

Socium UA, наразі була завершена в рамках проекту Progect X. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101948 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Калиновський Юрій Юрійович, Федорко Дмитро Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «About USA» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пісня «About USA» писалася протягом 4 років (з 2014 по 2018), 

спочатку в рамках проекту The Dissidents, потім в рамках проекту 

Socium UA, наразі була завершена в рамках проекту Project X. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101949 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Калиновський Юрій Юрійович, Кісільова Марина Валеріївна, 

Шаякубова Ольга Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Квітка» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пісня «Квітка» написана в контексті співпраці зі співавторами 

Кісільовою Мариною та Шаякубовою Ольгою протягом 2019-2020 років. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101950 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гетьман Олександр Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Система Інкор: Страхування» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101951 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сілютіна Олена Миколаївна, Іванченко Наталья Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Аудіовізуальний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Фільм «Телесный интеллект: скрытый ресурс вашего Я» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Що таке тілесний інтелект, як він прийшов в науку, як змінює 

свідомість і самовідчуття людини, як підвищує особистісний ресурс? 

Думки вітчизняних і зарубіжних експертів та життєві приклади у 

фільмі «Телесный интеллект: скрытый ресурс вашего Я». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101952 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Василков Артур Віталійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Зображення торговельної марки 

«LUCE SPOSA» («Торговельна марка «LUCE SPOSA») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір образотворчого мистецтва має графічний елемент, а саме: 

орнамент у вигляді чотирьох пелюстків, що розділяють слова між 

собою. Словосполучення виконане заголовними літерами - символами 

італійського алфавіту та у перекладі на українську мову означає 

«СВІТЛА НАРЕЧЕНА». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101953 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пометун Олена Іванівна, Гупан Нестор Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Методичний посібник «Методика розвитку критичного мислення учнів 

ліцею на уроках історії» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Посібник розкриває сутність і складники методичної моделі технології 

розвитку критичного мислення учнів на уроках історії, містить опис 

інструментів вчителя з розвитку критичного мислення учнів: різні типи 

запитань, пізнавальних завдань і спеціальних методів. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101954 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ремех Тетяна Олексіївна, Пометун Олена Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Методичний посібник «Методика навчання учнів ліцею громадянської 

освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У посібнику розкрито положення компетентнісно-орієнтованого навчання 

учнів ліцею громадянської освіти, представлено підхід до громадянської 

освіти на міжпредметній основі. Приділено увагу питанням методики 

громадянської освіти, висвітлено систему прийомів і методів навчання 

учнів громадянства. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101955 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кришмарел Вікторія Юріївна, Малієнко Юлія Борисівна, Мацейків 

Тетяна Іванівна, Ремех Тетяна Олексіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Методичний посібник «Актуальні питання компетентнісно-орієнтованої 

методики навчання історії та громадянської освіти в ліцеї» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У методичному посібнику розкрито засадничі положення компетентнісно-

орієнтованої історичної та громадської освіти в ліцеї, висвітлено систему 

прийомів і методів організації компетентнісно-орієнтованого навчання, 

необхідних для активізації пізнавальних можливостей та інтересів 

старшокласників. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101956 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Локшина Олена Ігорівна, Джурило Аліна Петрівна, Глушко Оксана 

Зіновіївна, Кравченко Світлана Миколаївна, Нікольська Ніна 

Вікторівна, Тименко Марія Миколаївна, Шпарик Оксана Михайлівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США 

та Китаї» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У монографії виявлено тенденції розвитку шкільної освіти в країнах 

зарубіжжя (ФРН, Польщі, Сполученого Королівства Великої Британії 

та Північної Ірландії, США, КНР); окреслено перспективи використання 

зарубіжного досвіду в Україні. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101957 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тимошенко Іван Юрійович, Єлманов Богдан Олексійович, Коваленко 

Максим Олексійович, Федорова Наталія Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Система веб-додатку та телеграм боту 

«Автоматизований журнал викладача» («Автоматизований журнал 

викладача») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для проведення процедури ведення журналу 

викладача в електронному вигляді, в яку входять заповнення відвідування 

пар студентами; можливість виставляти бали з дисципліни у категоріях 

«Практична робота» та «Лабораторна робота», також є можливість 

скачування журналу в форматі Excel. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101958 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Свидло Ганна Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНОГО 

ІНСТРУМЕНТАРІЮ В ОБЛІКУ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Науковий твір присвячено пошуку інструментарію оптимізації підходів 

аналізу запасів підприємства. Ефективне використання запасів є 
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передумовою прибуткового функціонування підприємства, а забезпеченість 

ними є умовою здійснення робіт та послуг. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101959 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дмитренок Сергій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛОДЖІКС 7 УКРАЇНА» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Спеціалізований комплекс статичних тренажерів 

зразків бойової техніки для проведення тактико-спеціальних навчань з 

військовослужбовцями підрозділів морської піхоти» («СКСТ ЗБТ МП-

1.00 ІС») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101960 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Даник Юрій Григорович, Зборовська Олександра Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Спосіб програмно-керованого (кібернетичного) введення 

лікувальних препаратів у тканини ока» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропоновано методику програмно-керованого (кібернетичного) 

введення лікувальних препаратів у тканини ока при лікуванні очних 

захворювань.  

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101961 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фрідман-Козаченко Марія Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Профілактика податкових злочинів» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У творі зазначені питання необхідності приділяти більше уваги проблемі 

профілактики податкових злочинів, адже, якщо злочин попередити, не 

потрібно буде його розслідувати, розкривати та карати правопорушників. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101962 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фрідман-Козаченко Марія Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук «Особливості криміналістичної профілактики злочинів у сфері 

оподаткування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У авторефераті розглядається скорочений зміст дисертації, яка присвячена 

комплексному дослідженню проблем, пов'язаних з особливістю 

криміналістичної профілактики злочинів у сфері оподаткування. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101963 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Фрідман-Козаченко Марія Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження (аналіз нормативно-правового регулювання)» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена питанням законодавчого регулювання кримінального 

провадження в порядку перейняття, інституту міжнародного 

співробітництва у кримінальних провадженнях й проблеми правового 

регулювання кримінального провадження в порядку перейняття. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101964 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Раєвнєва Олена Валентинівна, Аксьонова Ірина Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Система вищої освіти України в європейському 

освітньому просторі: місце та перспективи розвитку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір присвячено розробці методичного підходу щодо визначення 

привабливості національної системи вищої освіти у європейському 

освітньому просторі з урахуванням сучасних трендів трансформації 

університетів у підприємницькі структури. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101965 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Можайкіна Олена Станіславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Методичні основи викладання юридичних 

дисциплін у вищих навчальних закладах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Можайкіна О. С. Методичні основи викладання 

юридичних дисциплін у вищих навчальних закладах : Навчальний 

посібник / О. С. Можайкіна. - Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 

друкарня «Волиньполіграф»тм, 2012. - 174 с. 
Анотація  

Навчальний посібник містить загальнотеоретичні відомості щодо 

методики підготовки і проведення основних видів навчальних занять, 
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розглядається питання щодо особливостей викладання юридичних 

дисциплін у ВНЗ. Аналізуються проблеми застосування різних форм, 

методів і прийомів роботи. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101966 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Варкушина Олена Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературно-письмовий твір «Бизнес-план по организации и открытию 

ООО «Социального предприятия «Око» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101967 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Колодіна Анна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Понятие и система принципов криминалистики» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В даній статті досліджуються окремі аспекти проблем систематизації та 

уніфікації принципів науки криміналістики. Представлені дискусійні 

точки зору сучасних і радянських вчених-криміналістів щодо поняття і 

системи криміналістичних принципів. Розглядається поняття принципів 

науки, функцій принципів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101968 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Федорова Тетяна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Господарська юстиція як складник системи правосуддя» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті зроблено аналіз господарської юстиції. Досліджено особливості 

діяльності господарських судів та здійснення ними правосуддя. Проведено 

співвідношення понять, що стосуються господарської юстиції. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101969 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Юдіна Юлія Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір «Время бизнес-этикета, или как 

монетизировать простое приветствие» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Книга виникла завдяки двадцятирічному досвіду роботи Автора з 

людьми і досвіду її учнів. Тільки за останні три роки через майстер-

класи Автора та тренінги, які Автор провела разом з іншими спікерами, 

пройшло вже 18000 чоловік. Книга для тих, хто усвідомив що Майбутнє 

вже настало. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101970 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Давидов Юрій Борисович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка графічних зображень «RENGARD модні вуличні меблі» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
101971 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Козаченко Тихон Ігорович, Чусовітін Володимир Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Письмовий твір практичного характеру «Описание проекта «U-Space» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Політика «U-Space» націлена на створення єдиного простору для 
об'єднання людей і брендингу, надання різноманітних творчих послуг 
різних аспектів. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
101972 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Бобик Олександр Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Рукопис книги «Політекономія нового покоління» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Дана праця є спробою переосмислення основних тенденцій сучасного 
світу через розкриття глибинних причин соціально-економічних процесів. 
В основі цих процесів стоїть людина з її потребами та можливостями. І 
людина конкретна, зі своєю неповторною унікальністю та суб'єктивними 
прагненнями. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101973 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кузьменко Анна Андріївна, Шаповал Анатолій Григорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «a.к.studios» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101974 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жук Павло Васильович, Бевз Володимир Васильович, Куриліна 

Оксана Василівна, Приймак Вадим Анатолійович, Шевчук Віталій 

Анатолійович, Доброгурський Валерій Іванович, Зотова Ірина 

Генадіївна, Клюшин Володимир Васильович, Дублян Ольга 

Олександрівна, Калітник Максим Сергійович, Волошенко Антоніна 

Віталіївна, Ткач Микола Ярославович, Кустріч Костянтин 

Григорович, Баришевська Аліна Петрівна, Степанюк Сергій 

Вікторович, Коношук Станіслав Анатолійович, Котвіцький Володимир 

Володимирович, Чухрай Ігор Юрійович, Осадчук Віктор Борисович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Усний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Усний твір «Навчальний он-лайн курс Вищих академічних курсів з 

підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції у Міністерстві 

оборони України та Збройних Силах України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропонований он-лайн курс Вищих академічних курсів з підвищення 

кваліфікації з питань запобігання корупції в Міністерстві оборони 

України та Збройних Силах України складається з теоретичної частини, 

яка представлена 16 відеосюжетами за 4 темами, а також містить практичні 

та тестові завдання. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101975 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Вдовиченко Галина Костянтинівна, Гайда Наталія Несторівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний сценарій анімаційного серіалу «Чорна-чорна курка» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101976 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шестакова Інна Валентинівна, Волощенко Вікторія Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір (дитяча література), 

складений твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка дитячих віршів з ілюстраціями «Меланька-путешественница. 

Здравствуй, Африка!» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка веселих дитячих віршів з ілюстраціями авторів про тварин, з 

якими зустрічається дівчинка Меланія, яка мандрує у Африку, з 

барвистими і кумедними ілюстраціями. Збірка дитячих віршів з 

ілюстраціями, що написані автором у 2020 р. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101977 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Глінкін Володимир Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Периапикальный индекс оценки качества 

эндодонтического лечения деструктивных форм периодонтитов» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Для зубів з деструктивними формами періодонтиту і рентгенологічно 

визначуваною резорбцією в апікальній області нами був розроблений 

періапікальний індекс, який включає в себе клінічні та рентгенологічні 

критерії оцінки якості лікування, які оцінюються в балах. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101978 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Павленко Олена Пантеліївна, Жавнерчик Олеся В'ячеславівна, 

Смірнова Катерина Володимирівна, Розмарина Альбіна Леонідівна, 

Тюлькіна Катерина Олександрівна, Головіна Олеся Іванівна, 

Колонтай Світлана Миколаївна, Козловцева Валентина Анатоліївна, 

Юзва Ірина Михайлівна, Єгоращенко Ірина Валентинівна, 

Соколовська Валентина Олегівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Методологічні засади управління еколого-орієнтованим 

розвитком нефінансового сектора національної економіки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Методологічні засади управління еколого-орієнтованим 

розвитком нефінансового сектора національної економіки: монографія / 

за заг. ред. О. П. Павленко, О. В. Жавнерчик. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 

2020. - 124 с. 
Анотація  

В монографії розроблені методологічні основи управління еколого-

орієнтованим розвитком нефінансового сектору економіки України. 

Зокрема, досліджена еволюція еколого-економічних теорій управління 

розвитком нефінансового сектору національної економіки, ідентифіковані 

та інтерпретовані імперативи. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101979 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кибальна Неля Анатоліївна, Маладика Ігор Григорович, Мирошник 

Олег Миколайович, Покалюк Віктор Миколайович, Шкарабура 

Микола Григорович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Професійна підготовка особового складу в органах 

і підрозділах цивільного захисту» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Професійна підготовка особового складу в органах і 

підрозділах цивільного захисту : навчальний посібник / Н. А. Кибальна, 

І. Г. Маладика, О. М. Мирошник та ін. - Черкаси : видавець Третяков О. М., 

2019. - 176 с. 
Анотація  

Навчальний посібник висвітлює широке коло питань, пов'язаних з 

теорією та методикою професійної підготовки особового складу в органах і 

підрозділах цивільного захисту. Окремі розділи посібника присвячені 

особливостям підготовки особового складу, який безпосередньо залучається 

до організації. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101980 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тимошенко Ольга Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Письмовий твір практичного характеру «Методика виготовлення звукової 

глиняної забавки Валківський свищик форми «Веприк» шляхом поділу 

на частини» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Описаний порядок виготовлення авторської іграшки. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101981 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Переверзєва Анна Василівна, Волков Володимир Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Дослідження моделі соціального підприємництва як інноваційної 

форми бізнесу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті підкреслюється, що проблема зниження платоспроможності 

населення потребує пошуку нових способів вирішення соціальних проблем. 
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Доведено, що одним із дієвих механізмів забезпечення задоволення базових 

потреб є активізація діяльності соціальних підприємств. Критичний 

аналіз наукових доробок. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101982 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Фрідман-Козаченко Марія Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Інститут криміналістичної профілактики: виникнення, 

розвиток, сучасний стан» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Фрідман-Козаченко М. М. Інститут криміналістичної 

профілактики: виникнення, розвиток, сучасний стан / М. М. Фрідман-

Козаченко // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць 

Національного університету державної податкової служби України. - 

2014. - Вип. 1. - С. 146-151. 
Анотація  

У статті розглядаються етапи виникнення й становлення криміналістичної 

профілактики злочинів, а також досліджується її розвиток у системі 

криміналістики. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101983 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гриньов Борис Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір (поезія) 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Текст пісні «ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Текст пісні «День народження». 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101984 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Горбова Наталя Аркадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Господарське право України» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У навчальному посібнику розглянуто теоретико-правові засади та умови 

здійснення господарської діяльності в Україні, правове становище 

суб'єктів господарювання, розкрито характерні риси окремих видів 

господарювання, особливості відповідальності та захисту прав суб'єктів 

господарювання. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101985 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Письменна Олександра Олександрівна, Гончарук Ольга Валеріївна, 

Малюк Оксана Сергіївна, Кербікова Алла Степанівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Сталий розвиток в промисловості» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Письменна О. О., Гончарук О. В., Малюк О. С., 

Кербікова А. С. Сталий розвиток в промисловості : Навчальний 

посібник. - Дніпро : НМетАУ, 2020. - 90 с. 
Анотація  

Навчальний посібник присвячено розгляду теоретичних та практичних 

засад сталого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності, 

що мають місце в сучасній Україні та у світі в цілому, та формування 

навичок оцінки рівня соціальної відповідальності підприємства. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101986 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Довбня Світлана Борисівна, Гулик Тетяна Володимирівна, Кербікова 

Алла Степанівна, Дрофа Єлизавета Анатоліївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Аналіз господарської діяльності». Частина І 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Довбня С. Б., Гулик Т. В., Кербікова А. С., Дрофа Є. А. 

Аналіз господарської діяльності. Частина І : Навчальний посібник. - 

Дніпро : НМетАУ, 2019. - 72 с. 
Анотація  

Навчальний посібник присвячено розгляду теоретичних засад аналізу 

господарської діяльності, зокрема питань предмета, особливостей, 

принципів, видів та методів господарської діяльності, аналізу основних 

показників діяльності господарюючих суб'єктів сфери матеріального 

виробництва. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101987 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Довбня Світлана Борисівна, Гулик Тетяна Володимирівна, Кербікова 

Алла Степанівна, Дрофа Єлизавета Анатоліївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Аналіз господарської діяльності». Частина ІІ 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Довбня С. Б., Гулик Т. В., Кербікова А. С., Дрофа Є. А. 

Аналіз господарської діяльності. Частина ІІ : Навчальний посібник. - 

Дніпро : НМетАУ, 2019. - 76 с. 
Анотація  

Навчальний посібник присвячено розгляду теоретичних засад аналізу 

господарської діяльності, зокрема питань предмета, особливостей, 

принципів, видів та методів господарської діяльності, аналізу основних 

показників діяльності господарюючих суб'єктів сфери матеріального 

виробництва. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101988 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Довбня Світлана Борисівна, Гулик Тетяна Володимирівна, Кербікова 

Алла Степанівна, Дрофа Єлизавета Анатоліївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Аналіз господарської діяльності». Частина ІІІ 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Довбня С. Б., Гулик Т. В., Кербікова А. С., Дрофа Є. А. 

Аналіз господарської діяльності. Частина ІІІ : Навчальний посібник. - 

Дніпро : НМетАУ, 2019. - 68 с. 
Анотація  

Навчальний посібник присвячено розгляду теоретичних засад аналізу 

господарської діяльності, зокрема питань предмета, особливостей, 

принципів, видів та методів господарської діяльності, аналізу основних 

показників діяльності господарюючих суб'єктів сфери матеріального 

виробництва. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101989 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Федорко Анастасія Сергіївна, Яковійчук Олександр Володимирович, 

Ніколаєва Юлія Володимирівна, Данченко Олена Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Особливості змін жирнокислотного складу ліпідів 

м'язових тканин гусей в ембріональному і ранньому постнатальному 

онтогенезі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Досліджено зміни жирнокислотного складу ліпідів міокарда і скелетних 

м'язів гусей та їх ембріонів з 22-ї доби ембріогенезу до 14-ї доби 

постнатального періоду. Встановлено, що наприкінці ембріогенезу вміст 

ненасичених жирних кислот у міокарді залишився сталим, а рівень їх 

ненасиченості знижувався. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101990 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лимар Маргарита Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Thorny Evolution Path of the US Society: Slavery and the Abolitionist 

Movement» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Лимар М. Ю. Thorny Evolution Path of the US Society: 

Slavery and the Abolitionist Movement. // Американська історія та політика: 

науковий журнал. - 2020. - № 9. - С. 101-113. 
Анотація  

Стаття присвячена вивченню еволюції американського суспільства під 

впливом ідей расизму та рабства. Расизм визначено як одну з причин 

рабства. Досліджуються способи протистояння обом явищам у перші 

роки становлення США як нової незалежної та єдиної держави. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101991 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Плаксій Юрій Андрійович, Гомозкова Ірина Олександрівна, Трунов 

Олександр Маркович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Моделювання обертального руху твердого тіла 

на основі аналітичних представлень кватерніона орієнтації» («Rigid body 

rotational motion and orientation») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерну програму призначено для відтворення процесу обертання 

твердого тіла навколо його центра мас і відповідної орієнтації зв'язаних 

осей. Алгоритм роботи базується на використанні оберненого кінематичного 

рівняння для нормованого кватерніона орієнтації. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

101992 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Янкова Наталія Михайлівна, Кокоріна Галина Василівна, Кудрявцева 

Надія Іллівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірка творів ужиткового мистецтва «Колекція жіночої білизни «Обладунки 

для еротики» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Колекція презентує сучасну версію еротичного костюма. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101993 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Янкова Наталія Михайлівна, Кокоріна Галина Василівна, Кудрявцева 

Надія Іллівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ескіз, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Ескізи «Колекція жіночої білизни «Обладунки еротики» 

Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ескізи презентують сучасну версію еротичного костюма. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101994 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Галат Марина Владиславівна, Семенко Олена Валентинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Роль прісноводних молюсків Чорнобильського радіаційно-

екологічного біосферного заповідника у поширенні паразитарних хвороб» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

При проведенні досліджень вперше в Україні встановлено наявність 

збудників трематодозів на різних стадіях їх розвитку (спороцисти, редії, 

церкарії, метацекарії/адолескарії), що паразитують в організмі прісноводних 

молюсків Чорнобильської зони радіоактивного забруднення.  

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101995 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Токар Віктор Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

183 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка графічних зображень «Комплект зображень відтисків печаток з 

ініціалами членів сім'ї та «членів екіпажу С-13», виготовлених на честь 

героя-підводника О. І. Маринеско» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комплект зображень створений на честь героя-підводника Маринеско 

Олександра Івановича, командира легендарного підводного човна «С-13». 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101996 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Василков Артур Віталійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва, фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник творів «Збірник малюнків та фотографій торговельних марок 

«LUCE SPOSA» та «L S» із слоганом DREAM. CHOOSE. SHINE!» 

(«Торговельні марки «LUCE SPOSA» та «L S») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірник включає в себе зображення малюнків торговельних марок, а 

також брендбук, що складається з малюнків та фотографій, які відображають 

застосування торговельних марок. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101997 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Панченко Михайло Павлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір ужиткового мистецтва «Керамічна пляшка «Ружье» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Керамічна пляшка представлена у вигляді рушниці, розміром 68,5×14,5×4,5 см 

з рельєфним малюнком патинування золотом, карбування і стрази 
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різних розмірів на одній лицьовій стороні виробу. Може бути виготовлена 

в інших кольорах або розмірах. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101998 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Панченко Михайло Павлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір ужиткового мистецтва «Керамічна пляшка «Сабля «Петрус» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Керамічна пляшка представлена у вигляді шаблі з рукояткою, розміром 

66×12,5×3,5 см з рельєфним малюнком патинування золотом, з карбуванням 

і стразами різних розмірів. Виріб може бути виконаний в різних кольорах і 

розмірах. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

101999 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Панченко Михайло Павлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір ужиткового мистецтва «Керамічна пляшка «ПМ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Керамічна пляшка представлена у вигляді пістолета, розміром 18×12,5×3 см, 

може бути патинування золотом або сріблом з чеканкою. Виріб може бути в 

інших кольорах та розмірах. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102000 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

185 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Панченко Михайло Павлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір ужиткового мистецтва «Керамічна пляшка «Меч» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Керамічна пляшка представлена у вигляді меча з рукояткою і зігнутим 

лезом, розміром 56,5×12,5×3,5 см, з рельєфним малюнком, патинування 

золотом, з карбуванням і стразами різних розмірів. Виріб може бути 

виготовлено в різних кольорах і розмірах. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102001 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Панченко Михайло Павлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір ужиткового мистецтва «Керамічна пляшка «Перлина» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Керамічна пляшка виконана в формі мушлі, розміром 16×20×6 см, 

зверху горлечко з кришкою. На передньому плані карбування з написом, у 

вигляді овалу. Пляшка коричневого кольору з мідним патинуванням. 

Виріб може бути виконано в різних кольорах та габаритних розмірах. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102002 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Панченко Михайло Павлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір ужиткового мистецтва «Керамічна пляшка «Джип» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Керамічна пляшка виконана у формі автомобіля джип, розміром 

25,5×11×11 см. В чорному кольорі зі срібним патинуванням, з червоною 

смугою з боків автомобіля і червоними вставками в колесах. Фари 

виконані з великих прозорих стразів. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102003 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Панченко Михайло Павлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір ужиткового мистецтва «Керамічна пляшка «Байкер» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Керамічна пляшка представлена у вигляді людини з кепкою, яка 

сидить на мотоциклі, розміром 27,5×17×9 см. Фігура людини є горлечком 

пляшки. Виріб з патинуванням сріблом, з карбуванням на задньому 

колесі і решітках радіатора. Може бути виконаний в інших кольорах та 

габаритних розмірах. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102004 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Панченко Михайло Павлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір ужиткового мистецтва «Керамічна пляшка «Кролик» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Керамічна пляшка виконана в формі кролика, розміром 14×20×10 см. 

На голові кролика чорна шляпа-циліндр, одночасно є пробкою пляшки. 

Вуха притиснуті до тулуба. Одягнений в камзол. Тримає в лапах золоте 

яйце, прикрашене стразами. Виріб може бути виконаний в інших кольорах 

та габаритних розмірах. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102005 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Панченко Михайло Павлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір ужиткового мистецтва «Керамічна пляшка «Туфля с орнаментом» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Керамічна пляшка виконана у вигляді жіночої туфлі з орнаментом по 

всій поверхні і високим каблуком, розміром 16×20×6 см. На носку виробу 

стрічка з пряжкою, всередині якої велика страза розміром 3,5×2,5 см. 

Виріб може бути різних кольорів та габаритних розмірів.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102006 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бутенко Тетяна Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій програми «В гостях у художника» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сценарій інформаційно-розважальної програми від Одеського культурного 

центру мистецтв і мов «La pipelette», яка створена для просування 

культурних заходів, підтримки загальної тенденції розвитку духовності. 

Періодичність випусків - один раз на місяць. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102007 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шпігельман Наталія Вольфівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка пісень «Шамаш» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102008 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Осадчий Олександр Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Роман «Дело «Двух миров» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Дія роману відбувається в недалекому майбутньому Землі на території 

«Американського союзу» та в паралельній реальності - в державі 

«Десяти міст». Головний герой - детектив Кліф Роджерс не лише розслідує 

дивну справу, ризикуючи життям посеред невідомої цивілізації, але й 

рятує цілий світ. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102009 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хасан Алі Аль-Абабнех, Марченко Оксана Анатоліївна, Пилипенко 

Катерина Анатоліївна, Кучин Сергій Павлович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Marketing in the sphere of postal communication of 

developing countries» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

У статті розглянуто основні тенденції розвитку поштового зв'язку. 

Порівняльні аналогії поштового маркетингу проводяться в тому числі 

в арабських країнах колишнього СРСР. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102010 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Антошкіна Лідія Іванівна, Ігнатенко Микола Миколайович, Постол 

Анатолій Анатолійович, Гурбик Юрій Юрійович, Пилипенко Катерина 

Анатоліївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Improving the system management of farms and agricultural 

enterprises on the basis of controlling, accounting and information frameworks» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті висвітлено переваги системного управління для фермерських 

господарств та сільськогосподарських підприємств як системних суб'єктів 

господарювання. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102011 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Парфенов Андрій Сергійович, Ковтун Віталій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом «Ты мой» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Пісня про почуття закоханої дівчини. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102012 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Парфенов Андрій Сергійович, Ковтун Віталій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Touch Touch» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пісня про взаємне тяжіння між чоловіком та жінкою, що виникає в 

момент зустрічі. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102013 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Парфенов Андрій Сергійович, Коновал Олександр Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Сами решаем» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Музичний твір про те, що людина сама обирає свою мрію і потрібно 

ніколи не здаватися на шляху до обраної мети. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102014 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Парфенов Андрій Сергійович, Ковтун Віталій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Старый Вермут» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пісня про кохання і страждання. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102015 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Соколов Артем Ігорович, Севастьянов Володимир Миколайович, 

Богач Ілона Віталіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Веб-сайт ремонтного агентства» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма для зручного користування і залишення заявок 

з ціллю ремонту техніки.  

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102016 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Правове забезпечення розвитку та безпеки регіонів України 

в умовах децентралізації й інституціоналізації влади» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Помаза-Пономаренко А. Л. Правове забезпечення розвитку 

та безпеки регіонів України в умовах децентралізації й інституціоналізації 

влади : монографія. - Харків : НУЦЗУ, 2020. - 190 с. 
Анотація  

 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102017 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сотников Олег Віталійович, Чигір Роман Леонідович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка музичних творів «Салют» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Збірка музичних творів «Салют». Цей музично-поетичний твір складається 

із тринадцяти композицій та має життєстверджувальну назву «Салют». 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102018 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гальченко Володимир Якович, Трембовецька Руслана Володимирівна, 

Тичков Володимир Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Програма створення багатовимірного комп'ютерного 

однорідного плану експерименту на основі R-послідовностей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для генерування точок плану багатофакторного 
експерименту на основі безпарметричних адаптивних R-послідовностей 
Кронекера. Головна ідея полягає в однорідному заповненні одиничного 
гіперкуба точками. Розмірність факторного простору d та кількість точок 
плану експерименту. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102019 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Іщенко Віталій Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма «Бухгалтерія комунального підприємства» 
(«БКП») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Бухгалтерія комунального підприємства - найсучасніша програма 

бухгалтерського обліку, розрахунку заробітної плати, складання 

обов'язкової (регламентованої) звітності комунальних унітарних 

підприємств: комунального некомерційного підприємства (КНП) і 

комунального комерційного підприємства (ККП). 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102020 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Войцешек Ярослав Олегович, Веречук Станіслав Валерійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка літературних творів «Сценарії чотирьох серій багатосерійного 

художнього фільму «НАСТАВНИК» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сценарії першої, другої, третьої та четвертої серій багатосерійного 

художнього фільму «Наставник». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102021 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Куцик Микола Стефанович, Гациляк Богдан Володимирович, Стень 

Ярослав Григорович, Тимченко Кирило Олексійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка літературних творів «Сценарії дванадцяти серій багатосерійного 

художнього фільму «СКАЖЕНІ СУСІДИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сценарії першої, другої, третьої, четвертої, п'ятої, шостої, сьомої, восьмої, 

дев'ятої, десятої, одинадцятої та дванадцятої серій багатосерійного 

художнього фільму «СКАЖЕНІ СУСІДИ». 

 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

194 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102022 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шинкаренко Антон Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка літературних творів «Тритмент чотирьох серій багатосерійного 

документального фільму «ПОДОЛАННЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Тритмент першої, другої, третьої та четвертої серій багатосерійного 

документального фільму «ПОДОЛАННЯ». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102023 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ворожбит Наталія Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка літературних творів «Сценарії чотирьох серій багатосерійного 

художнього фільму Зілля» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сценарії першої, другої, третьої та четвертої серій багатосерійного 

художнього фільму «Зілля». 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102024 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Морозов Дмитро Ігорович, Антоненко Артем Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «БюджетСофт. Онлайн» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102025 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пашковська Людмила Леонідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «ІННОВАЦІЙНА СКРИПКОВА МЕТОДИКА ЯК МЕХАНІЗМ 

ФОРМУВАННЯ СМИСЛОТВОРЕННЯ МУЗИЧНОГО НАРАТИВУ 

СКРИПКОВОЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ ДОБИ РОМАНТИЗМУ 

(НА ПРИКЛАДІ 5 КАПРИСУ Н. ПАГАНІНІ З ЦИКЛУ «24 КАПРИСИ 

ДЛЯ СКРИПКИ-СОЛО» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття Пашковської Людмили Леонідівни присвячена інноваційній 

скрипковій методиці, яка на матеріалі 5 капрису для скрипки-соло 

Паганіні розкриває інші ракурси парадигмальних процесів формування 

тексту інструментальної музики та смислової організації музичного 

наративу при розгортанні. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102026 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Погудін Андрій Володимирович, Погудіна Ольга Костянтинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Моделювання витрати робочого тіла 

електронагрівної рушійної установки у складі космічного буксиру» 

(«ВИТРАТА РТ ЕНРУ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Комп'ютерна програма призначена для візуалізації та отримання поточного 

значення витрати робочого тіла рушійною установкою космічного 

буксира. Програма моделює роботу експериментального стендового 

ресивера великого об'єму та набору датчиків тиску та температури.  

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102027 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Арсенюк Ігор Ростиславович, Бондарчук Віталій Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Інформаційна технологія розпізнавання спам-

повідомлень» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розроблено програмний продукт, який здійснює розпізнавання спам-

повідомлень. Програмний продукт базується на вдосконаленому наївному 

баєсовому класифікаторі. Суть вдосконалення полягає у врахуванні 

додаткових ознак при обчисленні ймовірності спаму. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102028 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Дубровська Ніна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір, складений твір, твір образотворчого 

мистецтва, фотографічний твір 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Складений твір «Веб-сайт www.food4baby.com.ua» («www.food4baby.com.ua») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102029 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Давиденко Валерій Васильович, Павлик Дмитро Сергійович, 

Соковніна Нінель Харитонівна, Вдовиченко Світлана Василівна, 

Болдирєва Олена Володимирівна, Цебрук Олексій Ігорович, 

Селіванова Наталія Миколаївна, Герасимчук Ольга Володимирівна, 

Підгорна Олена Юріївна, Постоюк Оксана Володимирівна, Лук'янець 

Олександр Андрійович, Черкащенко Іван Олександрович, Манцевич 

Оксана Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державне підприємство «Науково-дослідний і проектний інститут 

містобудування» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір архітектури 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Проект твору архітектури «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу 

з басейном в с. Визирка Лиманського району Одеської області» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проект розроблений для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу з 

басейном в с. Визирка Лиманського району Одеської області. Комплекс 

має складну хвилеподібну форму, що підкреслює його динамічну функцію. 

Спроектовано два басейни: дорослий і дитячий, універсальний спортивний 

зал з трибунами тощо. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102030 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Давиденко Валерій Васильович, Павлик Дмитро Сергійович, 

Соковніна Нінель Харитонівна, Вдовиченко Світлана Василівна, 

Болдирєва Олена Володимирівна, Цебрук Олексій Ігорович, Підгорна 

Олена Юріївна, Постоюк Оксана Володимирівна, Лук'янець 

Олександр Андрійович, Черкащенко Іван Олександрович, Манцевич 

Оксана Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державне підприємство «Науково-дослідний і проектний інститут 

містобудування» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір архітектури 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Проект твору архітектури «Будівництво стадіону в селі Визирка 

Лиманського району Одеської області» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проект розроблений для будівництва стадіону в селі Визирка 

Лиманського району Одеської області загальною площею 16073,0 м2, із 

футбольним полем 100×64 м, тенісним кортом 34×18 м, біговими доріжками 

тощо та трибунами для 828 глядачів, з влаштованими в них роздягальнями 

та душовими. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102031 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Карпачова Аксенія Миколаївна, Хохлова Ольга Миколаївна, 

Кіпаренко Наталія Миколаївна, Соковніна Нінель Харитонівна, 

Вдовиченко Світлана Василівна, Болдирєва Олена Володимирівна, 

Цебрук Олексій Ігорович, Підгорна Олена Юріївна, Манцевич Оксана 

Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Державне підприємство «Науково-дослідний і проектний інститут 

містобудування» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір архітектури, твір садово-паркового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Проект твору архітектури та садово-паркового мистецтва «Нове будівництво 

парку культури, спорту та відпочинку в с. Визирка Лиманського району 

Одеської області» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Проект розроблений для будівництва парку культури, спорту і відпочинку 

в с. Визирка Лиманського району Одеської області, ним передбачено 

організацію майданчиків для відпочинку та спорту дітей та дорослих, 

велодоріжок, для чого спроектовано: комплексний благоустрій та 

озеленення території. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102032 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Антонченко Артем Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний твір «Казка «Всё в Норме» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Сюжет казки розповідає про те, як викрадення принцеси Норми перевернуло 

спокійний плин життя і порядок в казковому королівстві. Твір призначений 

для публікації у вигляді дитячої книжки, а згодом і екранізації в ігровому 

або мультиплікаційному форматі. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102033 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шевченко Володимир Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методичні рекомендації для фахівців і батьків з 

реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблено відповідно до сучасних тенденцій щодо реабілітації, навчання, 

розвитку дітей з кохлеарними імплантами та використання систем 

кохлеарної імплантації. Вони призначені для фахівців, які займаються 

реабілітацією та навчанням дітей з кохлеарними імплантами, а також 

батьків таких дітей. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102034 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Карелін Вячеслав Леонідович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Програмне забезпечення «Система обробки 

звернень та відгуків клієнтів «InfoHUB» (Сервер «InfoHUB», Система 

«InfoHUB», Система контролю лояльності «InfoHUB», API «InfoHUB», 

АПІ «InfoHUB», Сервіси «InfoHUB», Служби «InfoHUB»)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комплекс, основними задачами якого є автоматизація процесів отримання 

і обробки інформації (відгуків, скарг, пропозицій) від клієнтів компанії, 

які реалізують товари та/або надають послуги. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102035 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Іванчук Ярослав Володимирович, Белзецький Руслан Станіславович, 

Коваль Костянтин Олегович, Манжілевський Олександр Дмитрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Проектний розрахунок гідроімпульсного приводу 

вібраційних і віброударних машин» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблений програмний додаток, який здійснює проектний розрахунок 

гідроімпульсного приводу вібраційних і віброударних машин шляхо-

будівельної галузі. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102036 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мартинюк Олександр Семенович, Яблонський Олександр Вікторович, 

Мартинюк Олександр Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «SerialPlot» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма, що в режимі реального часу зчитує дані з СОМ-порту, структурує 

їх та виводить у вигляді графічної залежності. Дозволяє будувати графіки 

типу у(t) та у(х), зберігати їх як картинку та записувати дані у текстовий 

файл для опрацювання у електронних таблицях. Програма працює у 

кількох потоках. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102037 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Король Світлана Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Інвестиційно-інноваційний механізм управління 

газорозподільних підприємств» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Розглянуто газорозподільні підприємства (ГРП) як основний об'єкт 

аналізу щодо пошуку ефективнішого механізму управління інвестиційно-

інноваційною діяльністю. Запропоновано удосконалений механізм 

управління інвестиційно-інноваційною діяльністю ГРП та основні 

етапи його реалізації. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102038 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фрідман-Козаченко Марія Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Здійснення кримінального провадження у порядку 

перейняття» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Фрідман-Козаченко М. М. Здійснення кримінального 

провадження у порядку перейняття // Реформування кримінального 

провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні 

аспекти. - 2019. - Випуск 14. - С. 248-252. 
Анотація  

У творі зазначені проблемні питання законодавчого регулювання 

кримінального провадження в порядку перейняття та інституту 

міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102039 

Дата реєстрації авторського права 
 

26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Азізова Катерина Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Підвищення конкурентоспроможності університету на 

засадах забезпечення якості освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Визначено об'єкти та індикатори забезпечення якості освіти в університеті, 

які є індикаторами в ринкових умовах надання освітніх послуг; затверджена 

політика забезпечення якості освіти з урахуванням стандартів і рекомендацій 

щодо забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102040 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Давидова Юлія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології  

ім. акад. О. М. Лук'янової НАМН України» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Алгоритм діагностики та диференціальної діагностики 

при виявленні тромбоцитопенії під час вагітності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропонований алгоритм дозволить лікарям первинної ланки надання 

перинатальної допомоги своєчасно та ефективно діагностувати 

тромбоцетопенію у вагітної - потенційно небезпечний стан для матері, 

плоду та новонародженого, визначити подальший маршрут пацієнтки. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102041 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Железняк Катерина Леонідівна, Ігнатюк Вікторія Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ 

НА БАЗІ САМООЦІНКИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Дослідження присвячено актуальній проблемі постійного підвищення 

ефективності управління виробництвом, нагальність якої не викликає 

сумніву, так як пошук шляхів її вирішення є одним з найважливіших 

питань удосконалення господарського механізму. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102042 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Железняк Катерина Леонідівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «АЛГОРИТМІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ 

ПРОСУВАННЯ ОДНОРІДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ НА 

РИНКУ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Железняк К. Л. Алгоритмічний підхід до визначення 

стратегії просування однорідних транспортних послуг на ринку 

[Електронний ресурс] / К. Л. Железняк // Ефективна економіка. - 2016. - 

№ 4. - Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua 
Анотація  

Розглянуто підходи до пошуку та реалізації маркетингових стратегій 

підприємства в конкурентній боротьбі, що висуває перед управлінським 

персоналом вимоги застосування ефективних методів їх визначення. 

Визначено сутність ціни та якості при їх взаємодії з врахуванням 

взаємного впливу на попит. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102043 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Железняк Катерина Леонідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «КОНКУРЕНЦІЯ В УМОВАХ ЕКСПАНСІЇ ТОВАРІВ З 

ДЕМПІНГОВИМИ ЦІНАМИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Железняк К. Л. КОНКУРЕНЦІЯ В УМОВАХ 

ЕКСПАНСІЇ ТОВАРІВ З ДЕМПІНГОВИМИ ЦІНАМИ // Міжнародний 

науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». - 2020. - 

Випуск 11 (43). - Web-адреса публікації: https://doi.org/10.25313/2520-

2294-2020-11-6515. 
Анотація  

В дослідженні розглянуто деякі аспекти пошуку ефективних шляхів 

розвитку вітчизняних підприємств в сучасних умовах. Розглянуто умови, 

при яких можливі різні підходи до забезпечення конкурентоздатності 

продукції в умовах конкуренції з імпортною продукцією з демпінговими 

цінами. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102044 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Компанець Катерина Андріївна, Железняк Катерина Леонідівна, Авдан 

Оксана Григорівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «INNOVATIVE MARKETING COMMUNICATION CHANNELS 

THAT FORM A POSITIVE IMAGE OF THE ENTERPRISE» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: K. Kompanets, O. Avdan, K. Zhelezniak Innovative marketing 

communication channels that form a positive image of the enterprise // 

Modern Science. - Moderni veda. - 2020. - № 5. - Р. 5-13. 
Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102045 

Дата реєстрації авторського права 
 

26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Міршук Олексій Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Національна академія Національної гвардії України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Педагогічні аспекти підготовки магістрів в умовах 

вищого військового навчального закладу за матеріалами наукових 

досліджень» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Міршук О. Є. Педагогічні аспекти підготовки магістрів 

в умовах вищого військового навчального закладу за матеріалами 

наукових досліджень // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. - 2015. - 

№ 47. - С. 88-94. 
Анотація  

У роботі наведені результати опитувань слухачів і викладачів магістратури 

військово-соціального управління щодо їх обізнаності у питаннях, 

пов'язаних із формуванням педагогічної компетентності офіцера. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102046 

Дата реєстрації авторського права 
 

26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бандурка Сергій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «История православных монастырей Херсонской области 

XVIII - начало XX столетия» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102047 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ленціус Ярослав Валентинович, Багрій Василь Андрійович, Бобровний 

Кирило Сергійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Сценарій «Сумісництво» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102048 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Павлига Павло Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Мастер Тариф» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма написана мовою програмування РНР, з 

використанням системи керування базами даних MySQL. Призначення 

КП - розрахунок планової тарифікації для установ освіти та охорони 

здоров'я. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102049 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ніколенко Дмитро Миколайович, Орловський Олександр Валерійович, 

Шаульський Сергій Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Zendo 2.0» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102050 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Камінський Віктор Францевич, Грищенко Раїса Євгенівна, Любчич 

Олександр Григорович, Глієва Оксана Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної 

академії аграрних наук України» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Особливості 

вирощування круп'яних культур і сорго в Лісостепі: науково-методичні 

рекомендації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

На основі результатів наукових досліджень та практики викладені 

удосконалені технології вирощування проса, гречки та сорго в умовах 

змін клімату. Відмічені особливості спостережень за ростом і розвитком 

рослин вказаних культур. Призначені для спеціалістів 

сільськогосподарських підприємств. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102051 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Головченко Сергій Іванович, Школяр Євген Володимирович, Хряпак 

Сергій Олександрович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-

КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ 

КУРСАНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДСНС УКРАЇНИ ДО 

МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена основним критеріальним показникам інтелектуально-

когнітивного компоненту психологічної готовності та виведенню 

інтегрального показника сформованості зазначеного структурного 

компоненту у майбутніх та досвідчених фахівців ОРСЦЗ на різних 

етапах професіоналізації. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102052 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пархоменко Кирило Юрійович, Бойко Валерій Володимирович, 

Супліченко Максим Володимирович, Паюнов Костянтин Євгенович, 

Дроздова Анастасія Геннадіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Ступінчаста реалізація концепції 

мультимодальної реабілітації пацієнтів після симультанних 

лапароскопічних оперативних втручань» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Для ведення післяопераційного періоду у пацієнтів, яким були проведені 

симультанні лапароскопічні оперативні втручання. Реалізація значно 

поліпшує результати хірургічного лікування пацієнтів після симультанних 

лапароскопічних оперативних втручань. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102053 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Потяженко Максим Макарович, Іщейкін Костянтин Євгенович, 

Настрога Тетяна Вікторівна, Соколюк Ніна Людвигівна, Кітура 

Оксана Євгенівна, Городницька Інеса Михайлівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Оptimization of pathogenetic therapy in patients with 

chronic obstructive lung disease» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропонована комплексна терапія хворих на ХОЗЛ із включенням 

комбінованого препарату ПульмоБриз, що містить амброксол і 

ацетилцистеїн, та сеансів галотерапії, сприяє покращенню якості життя 

пацієнтів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102054 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Онопенко Ірина Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник творів образотворчого мистецтва «Картини Онопенко Ірини 

Василівни» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір являє собою збірку з 22 картин сучасного живопису, Contemporary 

art, техніка змішана.  

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102055 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чорна Олена Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук «Українська термінологія податкової сфери: 

структура, функціонування, формування» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Дисертацію присвячено комплексному вивченню системної організації 

української податкової термінології, вивченню лінгвальних та 

позалінгвальних особливостей її формування та функціонування. 

Виокремлено теоретичні групи. Простежено історію розвитку 

терміносистеми та з'ясовано основні етапи. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102056 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вербовська Марина Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ескіз, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Ескізи приватного будинку «Затишне житло» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка складається з ескізу приватного будинку з терасою, альтанки, 

дитячого майданчика. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102057 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шинкарьов Роман Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Прогнозист». Часть 1 «Мало-Кислородные потоки» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Наукова фантастика, прогнози майбутніх подій щодо проблем зі зміною 

клімату. Майбутні події відбуваються на одній із метеостанцій. Додатково 

в творі описуються нові наукові теорії щодо кліматичних змін, нові 

технології, а також розглядаються можливі варіанти вирішення 

екологічних проблем.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102058 

Дата реєстрації авторського права 
 

26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Менджул Марія Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Монографія «Принципи сімейного права (сутність та проблеми 

застосування)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Менджул Марія. Принципи сімейного права (сутність 

та проблеми застосування) : монографія / Марія Василівна Менджул. - 

Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2019. - 420 с. - табл. 
Анотація  

Монографія є комплексним дослідженням сутності та проблем 

застосування принципів сімейного права. Висвітлено основні концепції 

щодо розуміння поняття та ознак принципів сімейного права. Особливу 

увагу приділено аналізу способів фіксації та особливостей застосування 

принципів сімейного права. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102059 

Дата реєстрації авторського права 
 

26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Косарук Олена Миколаївна, Коваль Костянтин Олегович, Белзецький 

Руслан Станіславович, Бурдейна Олена Володимирівна, Ляховченко 

Наталія Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Вінницький національний технічний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Письмовий твір навчального характеру «Методика тренінгу «Критичне 

мислення» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Критичне мислення - це система навичок, що дозволяють правильно 

оцінювати інформацію, переконливо обґрунтовувати свою точку зору і 

критикувати необґрунтовані висновки, приймати раціональні рішення. 

В умовах сучасного світу VUCA актуальність цієї навички постійно 

зростає. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102060 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кісіль Людмила Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Українська мова як іноземна: 

навчально-методичний посібник з навчання реферування (на матеріалі 

текстів дисциплін транспортного циклу)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчально-методичний посібник призначено для навчання реферування 

іноземних студентів основних факультетів технічних ЗВО (спеціальності 

274 «Автомобільний транспорт», 275.03 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)». Мета посібника - розвиток у студентів 

навичок і вмінь реферування. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102061 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лемещенко-Лагода Вікторія Володимирівна, Кривонос Ірина 

Анатоліївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «English for Geodesist and Land Surveyors: Grammar, 

Vocabulary and Writing» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний посібник призначено для вивчення курсу «Іноземна мова 

(англійська) за професійним спрямуванням» здобувачами вищої освіти 

зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Посібник створено з 

метою розвитку граматичних, лексичних навичок та навичок письма, 

практичних умінь тощо. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102062 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Палеха Юрій Миколайович, Безкоровайна Людмила Георгіївна, 

Геращенко Ольга Михайлівна, Кравченко Надія Павлівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державне підприємство Український державний науково-дослідний 

інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір містобудування 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Проект твору містобудування «Генеральний план м. Чернігова» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Містобудівна документація є основним планувальним документом, 

який встановлює напрямки і межі територіального розвитку міста, 

функціональне призначення і зонування території, принципові 

рішення щодо розміщення об'єктів обслуговування загальноміського 

значення, транспортного обслуговування тощо. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102063 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Маслова Марія Олександрівна, Малишева Олена Володимирівна, 

Палеха Юрій Миколайович, Муха Володимир Григорович, 

Безкоровайна Людмила Георгіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державне підприємство Український державний науково-дослідний 

інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір містобудування 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Проект твору містобудування «Генеральний план м. Охтирка 

Сумської області» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Містобудівна документація визначає довгострокову стратегію планування 

й забудови території міста для забезпечення його сталого розвитку, 

соціально, економічно і екологічно збалансованого. В генеральному 

плані м. Охтирка наведені: аналіз існуючого стану та перспективи 

розвитку міста тощо. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102064 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Маслова Марія Олександрівна, Муха Володимир Григорович, Срібний 

Олексій Валерійович, Безкоровайна Людмила Георгіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державне підприємство Український державний науково-дослідний 

інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір містобудування 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Проект твору містобудування «Генеральний план м. Корюківка 

Чернігівської області» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Містобудівна документація визначає довгострокову стратегію 

планування й забудови території міста для забезпечення його сталого 

розвитку, соціально, економічно і екологічно збалансованого. У складі 

генерального плану розроблений план зонування території міста. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102065 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Грабчак Тетяна Валентинівна, Шаповал Анатолій Григорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка графічних зображень «Hrabchak Tetiana» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102066 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Уткіна Марина Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Правовий статус суб'єктів первинного та державного фінансового 

моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним 

шляхом» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Стаття присвячена характеристиці завдань та функцій суб'єктів 

первинного та державного фінансового моніторингу. Визначено 

систему уповноважених суб'єктів на основі норм чинної нормативно-

правової бази. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102067 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Короход Ясміна Джанівна, Третякова Тетяна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «ПСИХОЛОГІЧНА ДИСТАНЦІЯ МІЖ ЧЛЕНАМИ 

РОДИНИ ЯК ПОКАЗНИК ЯКОСТІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102068 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шютів Михайло Андрійович, Шевцова Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Похідний твір, хореографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Хореографічна вистава за мотивами поеми Василя Габорця «Опришок 

Пинтя» - «ЛЕГЕНДИ ГОРИ ГОВОРИЛИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Хореографічна вистава на основі сучасного фольклорного хореографічного 

мистецтва Закарпаття. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102069 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лук'яненко Сергій Іванович, Подолець Любомир Здиславович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» по 

виготовленню цінних паперів» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Графічне зображення «Імплантований захисний елемент» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102070 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Романчук Роман Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Екстракод» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Система керування бізнес-процесами uDesk» 

(«uDesk») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«uDesk» - це програмне рішення для керування бізнес-процесами 

обслуговування клієнтів. Рішення дозволяє автоматизувати процеси 

сервісної підтримки клієнтів, продажу послуг, автоматизації процесів 

обробки звернень тощо. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102071 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чорна Олена Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Входження іншомовних податкових термінів в 

українську мову: історичний аспект» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Чорна О. В. Входження іншомовних податкових термінів 

в українську мову: історичний аспект // Закарпатські філологічні студії. - 

2020. - Випуск 14, том 1. - С. 234-238. 
Анотація  

У статті проаналізовано розвиток української податкової термінології у 

період татаро-монгольського завоювання Київської Русі, здійснено спробу 

дослідити особливості становлення, функціонування та шляхи поповнення 

української податкової термінології, що відбувалося паралельно з 

історичними подіями. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102072 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Чорна Олена Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Тези «Використання нових номінацій на позначення професій в 

сучасній діловій мові» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102073 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Заворотний Сергій Миколайович, Харченко Анна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Історія розвитку 

та переваги використання контрактів ДККП в дорожній галузі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Виконано аналіз досвіду різних країн світу та поглядів досвідчених 

фахівців з питань застосування в дорожній галузі довгострокових 

контрактів, основаних на кінцевих показниках. Вказано на спроби 

нашої держави щодо використання цих контрактів, визначені їх основні 

переваги використання у світі. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102074 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Заворотний Сергій Миколайович, Харченко Анна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Genetic algorithm 

as optimization method relationship «time - cost» to implement performance 

based road maintenance contracts» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102075 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Раіна Неля Миколаївна, Тищенко Наталія Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір «Щоденник натхнення та мотивації для жінки 

«МОЯ НОВА ІСТОРІЯ» («Щоденник «МОЯ НОВА ІСТОРІЯ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Щоденник натхнення та мотивації для жінки «МОЯ НОВА ІСТОРІЯ» - 

це унікальне видання для жінок. Це творчий спосіб змінити життя на 

краще. Своїй власниці щоденник пропонує пізнати себе глибше, шукати 

і знаходити внутрішні джерела енергії та натхнення, відкривати життя 

корисним звичкам. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102076 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Белей Світлана Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Фандрайзингова діяльність - інноваційний інструмент 

формування фінансово-економічного потенціалу розвитку сільських 

територій в умовах децентралізації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102077 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зібніцький Роман Григорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «АЕС і ядерний реактор для «ЧАЙНИКІВ», або Дуже просто про 

АЕС, ядерний реактор та радіацію» («АЕС і ядерний реактор для 

«ЧАЙНИКІВ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою книги є надання об'єктивної інформації про АЕС, атомну 

енергетику та явище радіації, викладеної в доступному для широких 

верств населення вигляді. Книга розрахована на людей, які не мають 

спеціальної технічної підготовки - в першу чергу старшокласників, 

студентів, громадян. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102078 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бауман Софія Сергіївна, Шешукова Ольга Вікторівна, Труфанова 

Валентина Петрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Алгоритм лікування хронічного катарального гінгівіту 

дітей віком 6-12 років з хронічним гастродуоденітом» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Алгоритм передбачає наступне - за наявності клінічної стандартної 

діагностики хронічного катарального гінгівіту у дітей віком 8-12 років 

із хронічним гастродуоденітом проводять: професійне чищення зубів, 

навчання гігієні порожнини рота, і призначають курс лікування за 

схемою. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102079 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Свінцицька Наталія Леонідівна, Когут Ірина Вікторівна, Устенко 

Роман Леонідович, Литовка Володимир Вікторович, Каценко Андрій 

Любославович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Просвітницька роль анатомічного музею у формуванні 

здорового способу життя серед молоді» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У даній монографії розкрито методологічні, теоретичні та методичні 

основи застосування фізкультурно-оздоровчих та спортивних технологій 

у освітньому середовищі. Науково обґрунтовано особливості впровадження 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних технологій у закладах освіти 

різних типів. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102080 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Борисенко Дмитро Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Малюнок «Crazy Rabbits Race» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Малюнок із зображенням кролика, виконаного сірим та світло-сірим 

кольорами, з рожевим носом та білими зубами, великими очима з 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

220 

чорними зіницями різного розміру, який летить на блакитних лижах, 

тримаючи в лапах блакитні лижні палки, з розміщеним на голові 

рожевим шоломом разом із захисною маскою. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102081 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Камінський Віктор Францевич 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної 

академії аграрних наук України» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Особливості 

вирощування зернобобових культур у Лісостепі: науково-методичні 

рекомендації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

На основі результатів наукових досліджень та практики викладені 

технології вирощування сої, гороху, квасолі, люпину кормового (в 

одновидовому посіві й сумісному люпину вузьколистового зі злаковим 

компонентом на зерно) в умовах змін клімату.  

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102082 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кириченко Андрій Вікторович, Корнійчук Микола Сергійович, 

Поліщук Світлана Вікторівна, Гаврилюк Наталія Миколаївна, 

Кузьменко Лариса Анатоліївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної 

академії аграрних наук України» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Науково-методичні 

рекомендації щодо контролю фітофагів і патогенів в посівах пшениці 

озимої та сої за технологій органічного виробництва в зоні Лісостепу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У рекомендаціях висвітлюються особливості захисту посівів пшениці 

озимої та сої від хвороб та шкідників за технологій органічного 
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виробництва продукції рослинництва. Показано, як компенсувати 

заборону застосування «хімії» в органічному сільськогосподарському 

виробництві для регулювання шкідників. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102083 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Сідаш Юлія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Метод фотоактивованої дезінфекції та цитратного 

буферу для комплексного лікування періодонтитів ділянки фуркацій» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Згідно з сучасними протоколами лікування стоматологу необхідно у 

ряді випадків здійснювати операцію видалення пульпи з кореневих 

каналів. Гістологічно вона заповнює порожнину зуба, поступово 

переходячи до верхівкової ділянки періодонта, утворюючи численні 

розгалуження.  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102084 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Богиня Лариса Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник для іноземних студентів підготовчих факультетів 

і студентів І-ІІ курсів англомовної форми навчання «Учимся читать и 

говорить» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Богиня Л. В., Варава С. В. Учимся читать и говорить : 

учебное пособие для иностранных студентов подготовительных 

факультетов и студентов І-ІІ курсов англоязычной формы обучения / 

Л. В. Богиня, С. В. Варава. - Полтава : ДИСА ПЛЮС, 2020. - 116 с. 
Анотація  

Посібник є частиною навчального комплексу для іноземних студентів 

підготовчих факультетів і студентів перших курсів англомовної форми 

навчання, що вивчають російську мову як мову соціокультурного 

оточення. Посібник складається з трьох частин.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102085 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зінченко Ігор Віталійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

П'єса «Тактика войны (Жёны и мужья)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

П'єса «Тактика войны (Жёны и мужья)» розповідає про складні сімейні 

відносини подружніх пар. Використовується ненормативна лексика та 

відверті сексуальні сцени. Обмеження за віком 18+. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102086 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зінченко Ігор Віталійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

П'єса «Хочу серьёзных отношений (Две сестры)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

П'єса «Хочу серьёзных отношений (Две сестры)» розповідає про 

складні ворожі відносини двох сестер, у яких не склалося особисте 

життя. Обидві, зламані обставинами, покинуті чоловіками, ненавидять 

одна одну. Але раптово знаходять спільне у помсті чоловіку, який їх 

обох зрадив. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102087 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Костюк Тетяна Олександрівна, Хабутдінов Рамазан Абдуллайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «The increasing of 

energy efficiency of international freight truck trains under the concept of 

energy innovative technologies development motor transport» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Khabutdinov R. A., Kostiyk T. O. The increasing of energy 

efficiency of international freight truck trains under the concept of energy 

innovative technologies development motor transport // 2nd International 

Scientific and Practical Conference «Energy-Optimal Technologies, Logistics 

and Safety on Transport» (EOT-2019). - MATEC web of Conference. - 

Volume 294. - Lviv, 2019. 
Анотація  

У статті висвітлено основні парадокси транспорту, виявлена перспективність 

ідеї інноваційного і експлуатаційного енерго- і ресурсозбереження, 

запропонована методика імітаційного і еталонно-порівняльного аналізу 

енергоефективності нових автопоїздів.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102088 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Брилко Юлія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Авторської методики програми харчування та тренування «Fat 

Killers» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методика призначена для використання у проведенні комплексного 

тренування людини, складова її добового раціону харчування, 

призначеного для подальшого схуднення та підтримання себе у формі. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102089 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Постольник Володимир Леонідович, Кондратьєв Дмитро Олексійович, 

Пахота Артем Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту, складений твір 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка музичних творів без тексту «Залізні хвилі» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка складається з 9 музичних творів: «Саме ти», «Step up», 

«Блукаючи в пітьмі», «Крик», «Залізні хвилі», «Жива», «Наступний 

крок», «05:35», «У герці». 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102090 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Родик Костянтин Костянтинович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір «Концепція культурологічного проєкту 

«Книжка року» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Всеукраїнський рейтинг «Книжка року» оснований 1999 року і щорічно 

визначає кращі вітчизняні видання. Це дозволяє вияскравити, урельєфнити 

безперечні здобутки українського книжництва і створити новітні 

орієнтири національної гордості. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102091 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Сигарева Оксана Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Трітмент неігрового фільму «В повітрі» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Молоді українські циркові акробати щодня розвивають свої навички 

та виступають у повітрі. Столітня циркова будівля та представники 

місцевого самоврядування кидають їм виклик на шляху до мрії. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102092 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сурін Артем Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Трітмент повнометражного документального фільму «Велике Коло, 

Подорож Мрії» («Велике Коло») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Артем Сурін - український мандрівник, що рушає у кругосвітню 

подорож з метою побачити нашу планету такою як вона є у різних 

куточках світу. Під час подорожі, Артемій стикається з проблемами 

існування людини в природі та в суспільстві, а також віднаходить те, 

що об'єднує людей незалежно від їх віку. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102093 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Джежелей Ольга Валентинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Російська мова та читання» підручник для 4 класу з навчанням 

російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) 

(Частина 2) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник укладено за типовою навчальною програмою з російської 

мови та читання для закладів загальної середньої освіти з навчанням 

російською мовою. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102094 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ураєва Ірина Григорівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Французька мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник відповідає типовим освітнім програмам, затвердженим 

Міністерством освіти і науки України, і призначений для вивчення 

французької мови в 4 класі закладів загальної середньої освіти. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102095 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сотникова Світлана Іванівна, Гоголєва Ганна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

 «Німецька мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник з аудіосупроводом є складовою навчально-методичного 

комплекту «Deutsch lernen ist super!» разом із робочим зошитом, 

тестовим зошитом, комплектом флешкарток й книгою для вчителя. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102096 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Губарєва Світлана Сергіївна, Павліченко Оксана Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Англійська мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом) 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник створений на засадах Нової української школи, ґрунтується 

на компетентнісному підході й міжпредметній інтеграції як новій 

парадигмі навчання й виховання, відповідає типовим освітнім програмам 

з іноземних мов. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102097 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гісь Ольга Михайлівна, Філяк Ірина Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник укладено за типовою освітньою програмою, розроблений 

творчою групою на чолі з Р. Б. Шияном. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102098 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваленко Ольга Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Українська мова та читання» підручник для 4 класу з навчанням 

російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з 

аудіосупроводом) (Частина 1, з аудіосупроводом) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник є логічним продовженням системи роботи, розпочатої в  

1-3 класах, і призначений для розширення кола знань учнів з української 

мови з опорою на вивчений на уроках російської мови лексико-граматичний 

матеріал. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102099 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тимченко Лариса Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Російська мова та читання» підручник для 4 класу з навчанням 

російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) 

(Частина 1) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник укладено за типовою навчальною програмою з російської 

мови та читання для закладів загальної середньої освіти з навчанням 

російською мовою. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102100 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Іваниця Галина Афанасіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

«Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У підручнику використано сучасні методи навчання, спрямовані на 

застосування учнями життєвого досвіду, проведення дослідницької та 

пошукової діяльності, розвиток навичок критичного мислення та 

вирішення проблемних питань. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102101 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Скворцова Світлана Олексіївна, Онопрієнко Оксана Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах)  
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник створений за типовою освітньою програмою, розробленою 

під керівництвом О. Я. Савченко.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102102 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Проданова Олена Іллівна, Мілков Анатолій Миколайович, Ніколова 

Христина Василівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Підручник «Болгарська мова» підручник для 4 класу закладів 

загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник є концептуальним продовженням підручників з болгарської 

мови для початкової школи. Запропонований матеріал підручника 

допоможе урізноманітнити зміст уроків з болгарської мови, зробити 

уроки цікавими та пізнавальними. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102103 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шахрай Валентина Михайлівна, Гончар Людмила Вікторівна, 

Канішевська Любов Вікторівна, Алєксєєнко Тетяна Федорівна, 

Роговець Олена Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методичні 

рекомендації «Життя підлітка як цінність: поради вчителям та батькам» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
Рекомендації висвітлюють важливі аспекти формування у підлітків 
цінності життя, насамперед у взаємодії школи і сім'ї. Висвітлюється 
сутність поняття «цінність життя», розкриваються педагогічні умови, 
що сприятимуть формуванню цінності життя у дітей підліткового віку. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102104 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Яновська Наталія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір «Міжнародна програма партнерства, підтримки і 
забезпечення діяльності Міжнародного глобального руху «Співдружність 

гармонійних націй» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У творі представлено комплекс заходів, спрямованих на забезпечення 
ресурсами учасників Руху; добровільне залучення фінансових, 

інтелектуальних, майнових, технологічних ресурсів вітчизняних та 
іноземних благодійників, безоплатне надання ними послуг, виконання 
робіт на користь учасників Програми. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102105 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Яновська Наталія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір «Міжнародний проєкт «Гармонійна нація» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Проєкт створено у рамках міжнародної програми партнерства, 
підтримки та забезпечення діяльності «Міжнародного глобального 
руху «Співдружність гармонійних націй». У ньому заявлено заходи 
гармонізованої діяльності, спрямованої на попередження і корекцію 
проявів дисгармонії у людей різних країн. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102106 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Климчук Надія Романівна, Хром'як Христина Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Мовчиш» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102107 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Климчук Надія Романівна, Хром'як Христина Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Серце віддаю» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102108 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Климчук Надія Романівна, Хром'як Христина Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «В серці» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102109 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Климчук Надія Романівна, Хром'як Христина Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пісня «Ми» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102110 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Климчук Надія Романівна, Хром'як Христина Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пісня «Між нами» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

102111 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гапон Валерія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Письмовий твір «New Cover FM» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«New Cover FM» - це проект вокального конкурсу, мета якого - допомога 

в реалізації творчого потенціалу українських і зарубіжних виконавців 

за підтримки музичної радіостанції або музичного телеканалу. Логотип 

представлений словесним елементом літерами латиниці «New Cover FM». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102112 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Павловський Артьом Вадимович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка зображень «From the Future» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка зображень для ілюстрацій книг, зошитів, шкільних виробів, 

кухонних предметів, текстилю, меблів, картин тощо. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102113 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вільберг Айна Зіновіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Покажи мне все» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102114 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Котикова Олена Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науково-методичний твір «Організація і методика проведення наукових 

досліджень: методичні рекомендації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Котикова О. І. Організація і методика проведення 

наукових досліджень : методичні рекомендації / О. І. Котикова. - Миколаїв : 

Видавництво МНАУ, 2019. - 35 с. 
Анотація  

Твір містить опис, структурно-логічну схему, мету та завдання навчальної 

дисципліни, визначає місце дисципліни у структурі навчальних дисциплін, 

рейтингову оцінку. По кожній темі встановлено зміст та строки виконання 

завдань, форми оцінювання та список рекомендованої допоміжної 

літератури. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102115 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Яцкевич Інна Володимирівна, Красностанова Наталія Едуардівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Роль толерантності у системі управління транснаціональними 

компаніями» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Яцкевич І. В., Красностанова Н. Е. Роль толерантності 

у системі управління транснаціональними компаніями [Електронний 

ресурс] / І. В. Яцкевич, Н. Е. Красностанова // Економічний вісник 

університету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». - 2020. - № 44. - С. 124-129. 
Анотація  

У статті зазначено роль транснаціональних компаній в сучасних умовах 

та визначено, що, під час формування та розвитку даних компаній, 

толерантність набуває особливого змісту у системі управління. 

Систематизовано основні напрями проблем міжнаціональних відносин 

та рекомендовано їх вирішення. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102116 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Короход Ясміна Джанівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Тези «Psychological features of decision-making by confident and 

unconfident individuals» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Korokhod I. D. Psychological features of decision-making 

by confident and unconfident individuals // Pedagogy and Psychology. Science 

and Education a New Dimension. - 2020 Feb. - VIII (88), Issue 220. - Р. 45-46. 
Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102117 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Короход Ясміна Джанівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Психологічні чинники прийняття рішень» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Короход Я. Д. Психологічні чинники прийняття рішень // 

Психологічний часопис. - 2020. - Том 6, Випуск 3 (35). - С. 164-172.  
Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102118 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Короход Ясміна Джанівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Тези «Проблематика дослідження концепту «прийняття рішення» у 

психології» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Короход Я. Д. Проблематика дослідження концепту 

«прийняття рішення» у психології // Правове життя сучасної України. - 

2020. - Т. 1. - С. 275-279. 
Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102119 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Морозовська Єва Романівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-практичного 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науково-практичний твір «Ассоциативные карты «Trauma». «Associative 

cards «Trauma» («МАК «Trauma») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Карти «Trauma» допомагають виявити, сформулювати і конкретизувати 

опис травмуючих подій. Колода складається з 72 карт, що зображують 

різні сцени психотравмуючих подій і почуттів людей, які переживають 

травматичні події. Використовується класифікація психотравм 

Франца Рупперта. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102120 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Морозовська Єва Романівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-практичного 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науково-практичний твір «Ассоциативные карты «Давным-давно». 

«Associative cards «Once Upon a Time» («МАК «Давным-давно») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Карти «Давным-давно» призначені для складання казок і історій дітьми 

і дорослими для групової та індивідуальної психологічної роботи, також 

можуть використовуватися для саморозвитку і для ігор з власними 

дітьми. У колоді 72 карти, які віднесено до 5 категорій: герой, місце 

події, казковий звір, чарівний предмет, подія. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102121 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Морозовська Єва Романівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-практичного 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науково-практичний твір «Проективные карты «Семейная история». 

«Associative cards «Family History» («МАК «Семейная история») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Колода «Семейная история» - це проективні карти, на яких зображені 

типові сцени ситуацій в сім'ї, які спостерігаються в системних сімейних 

розстановках за Хеллінгером. В основному вони пов'язані з порушенням 

«Порядків любові». Ідеальна для застосування в сімейній терапії будь-

якого напрямку.  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102122 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Морозовська Єва Романівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-практичного 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науково-практичний твір «Проективные карты «Семейный альбом». 

«Associative cards «Family Album» («МАК «Семейный альбом») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В роботі психотерапевтів і психологів карти «Семейный альбом» можуть 

використовуватися для візуалізації простору сімейних та інших відносин 

клієнта, проявів його Я-станів Батька, Дорослого і Дитини, вивчення 

самовідношення клієнта у різному віці, опрацювання криз у відносинах.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

238 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102123 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Морозовська Єва Романівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-практичного 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науково-практичний твір «Проективные карты «Фейсбук». «Associative 

cards «Facebook» («МАК «Фейсбук») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Карти «Фейсбук» - портретна колода, її призначення - сприяти 

самопізнанню, саморозкриттю людини, поліпшенню її зв'язку з самою 

собою. Ці карти розвивають здатність спілкуватися з іншими, розуміти 

їх, знаходити в кожній людині позитивні риси і щось спільне, що об'єднує 

вас з іншими.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102124 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Маслаков Леонід Артемович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Я и мои друзья» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102125 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Артамонова Ольга Іванівна, Дерій Родіон Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Ліза» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102126 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шевченко Володимир Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Спеціальна освіта в Україні та Польщі: минуле, сьогодення, 

майбутнє (кінець ХVIII - початок ХХІ століття)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Шевченко В. М. Спеціальна освіта в Україні та Польщі: 

минуле, сьогодення, майбутнє (кінець ХVIII - початок ХХІ століття) : 

монографія / В. М. Шевченко. - Київ, 2020. - 464 с.  
Анотація  

У монографії за допомогою компаративного дослідження проаналізовано 

виникнення, становлення та розвиток системи спеціальної освіти в 

Україні та Польщі протягом понад двох століть (кінець ХVIII - початок 

ХХІ ст.), висвітлено процес реформування та модернізації спеціальної 

освіти двох країн.  

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102127 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Li Blaeve (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Исповедь неизвестной» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Ця книга насправді не може відкрити нічого принципово нового. Що б 

ви не знайшли на цих сторінках, надихаючого або хвилюючого, ви 

помітите - це вже було всередині вас. А ця книга, вся ця історія, всього 

лише торкнулася вашої пам'яті і дозволила їй прокинутися.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102128 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Корнієнко Марина Михайлівна, Крамаровська Світлана Миколаївна, 

Зарецька Ірина Тимофіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник створений відповідно до вимог Типової освітньої програми, 

розробленої під керівництвом О. Я. Савченко, і забезпечує різнобічний 

розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій, формування 

інформатичної та інших ключових компетентностей. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102129 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Рубля Тетяна Єгорівна, Мед Ірина Леонідівна, Щеглова Тетяна 

Леонідівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів 

загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник укладено за Типовою освітньою програмою інтегрованого 

курсу «Мистецтво», розробленою під керівництвом О. Я. Савченко для 

4 класу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102130 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бібік Надія Михайлівна, Бондарчук Галина Павлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах)  
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник створений за Типовою освітньою програмою, розробленою 

під керівництвом О. Я. Савченко. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102131 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Большакова Інна Олексіївна, Хворостяний Ігор Григорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах)  
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник створений за Типовою освітньою програмою, розробленою 

під керівництвом Р. Б. Шияна. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102132 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваленко Ольга Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

242 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Українська мова та читання» підручник для 4 класу з навчанням 

російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з 

аудіосупроводом) (Частина 1) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник є логічним продовженням системи роботи, розпочатої в 1-3 

класах, і призначений для розширення кола знань учнів з української 

мови з опорою на вивчений на уроках російської мови лексико-граматичний 

матеріал. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102133 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ємець Альона Анатоліївна, Коваленко Ольга Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Українська мова та читання» підручник для 4 класу з навчанням 

російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з 

аудіосупроводом) (Частина 2) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник відповідає вимогам державної програми і спрямований на 

формування багатомовної читацької компетентності. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102134 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Петрук Оксана Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Підручник «Українська мова та читання» підручник для 4 класу з 

навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х 

частинах, з аудіосупроводом) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Зміст підручника забезпечує розв'язання низки завдань, визначених у 

Державному стандарті та програмі виховання в учнів інтересу та 

позитивної мотивації до опанування предмета, формування аудіативних 

умінь, лексичного запасу, вмінь комунікативного мовлення.  

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102135 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лотор-Пердук Олена Карлівна, Пердук Янош Бейлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Підручник «Угорська мова та читання» підручник для 4 класу з 

навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х 

частинах) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник є концептуальним продовженням підручників з угорської 

мови та читання для початкової школи. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102136 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лебедь Регіна Клеменсівна, Слободяна Ірина Адольфівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Підручник «Польська мова та читання» підручник для 4 класу з 

навчанням польською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х 

частинах) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник є концептуальним продовженням підручників з польської 

мови та читання для початкової школи. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102137 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Опанасенко Денис Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, складений твір, твір образотворчого 

мистецтва, фотографічний твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка графічних зображень з описом «Brand Book «Бренд & Корпоративний 

стиль «Terra-2000» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102138 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Проценко Геннадій Павлович, Кайки Клавдія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Комунальне підприємство «Бердянська профдезінфекція» Запорізької 

обласної ради 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Спосіб захисту зелених насаджень від борошнистого 

червеця» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Включає проведення попереджувальних та винищувальних заходів від 

борошнистого черевця на зелених насадженнях міста. Забезпечується 

захист зелених насаджень, довготерміновий контроль і регулювання 

чисельності шкідника, вирішується задача ефективності та економічності 

складової. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102139 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сірук Юрій Вікторович, Сірук Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Теза «Оцінка рівномірності поширення підросту сосни при проведенні 

обліку на майданчиках площею 1 м2 і 0,25 м2» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Мета даного дослідження - виявити залежності густоти підросту і 

трапляння. Був проведений облік природного поновлення на 20 пробних 

ділянках. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102140 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чаланова Раїса Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Спосіб визначення фізіологично адекватної відповіді клітинної 

ланки імунитету при довготривалому стрес-індукованому процесі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Використання запропонованого способу надає змогу відстежити динаміку 

інтенсивності стрес-реакції організму при довготривалому стрес-

індукованому процесі і на основі динаміки рівня стрес-реакції дослідити 

закономірності змін імунореактивності організму і спрогнозувати 

особливості перебігу процесів. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102141 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Трунов Олександр Миколайович, Беглиця Володимир Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Synthesis of a trend's integral estimate based on a totality 

of indicators for a time series data» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Трунов О. М., Беглиця В. П. Synthesis of a trend's integral 

estimate based on a totality of indicators for a time series data [Електронний 

ресурс] / О. М. Трунов, В. П. Беглиця // Восточно-европейский журнал 

передовых технологий. - 2019. - Vol. 2., № 4 (98). - Режим доступу до 

журналу: http://www.journals.uran.ua/eejet/issue/view/9629 
Анотація  

Розкрито необхідність кількісної оцінки суспільних процесів, тенденцій 

та дій соціальних інституцій, що здійснюють керування. Визначено, що 

інформаційна відкритість та наявність інструментів обробки і 

інформування формують умови ефективного адміністрування.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102142 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Трунов Олександр Миколайович, Бєлозьоров Жан Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Forming a method for determining the coordinates of 

sound anomalies based on data from a computerized microphone system» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Трунов О. М., Бєлозьоров Ж. О. Forming a method for 

determining the coordinates of sound anomalies based on data from a 

computerized microphone system [Електронний ресурс] / О. М. Трунов, 

Ж. О. Бєлозьоров // Восточно-европейский журнал передовых 

технологий. - 2020. - Vol. 2, № 4 (104). - Режим доступу до журналу: 

http://www.journals.uran.ua/eejet/issue/view/12057 
Анотація  

Розглянуто особливості процесу визначення координат звукових аномалій 

за даними звукових рядів. Запропоновані непрямі методи розв'язку 

задач пошуку координат звукової аномалії для трьох мікрофонів за 

лінійною системою наближення та лінійною і квадратичною 

апроксимацією. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102143 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Трунов Олександр Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Diagnostic of inflammation and choice of therapy's 

alternatives in accordance with several standards» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглянуто автоматичне формування рішень діагностики шляхом аналізу 

інфрачервоних зображень або інтерферограми як процес порівняльного 

аналізу для багатофакторних альтернатив. Єдину метрику й міру 

близькості досліджено як результат їх застосування під час порівняння 

процедур з кількома стандартами. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102144 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Журавська Ірина Миколаївна, Гнезділов Микола Данилович, 

Полянічкін Володимир Геннадійович, Шурбін Владислав Олегович, 

Давиденко Євген Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Hardware-software complex to restore finger movement 

coordination and color perception» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У роботі представлені результати розробки та тестування серії 

діагностичних та навчальних (DT) приладів «Reflex-Txx» для програми 

фізичної реабілітації (терапії) пацієнтів з порушенням рухових та/або 

сенсорних функцій, особливо дрібної моторики кожного пальця окремо 

або групи пальців. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102145 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Журавська Ірина Миколаївна, Мусієнко Максим Павлович, 

Бурлаченко Іван Сергійович, Денисов Олексій Олегович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «The principles of the cyber-physical components' 

organization based on the methods of the multi-agent interaction of the 

moving objects» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

У статті запропонована математична модель багатоагентної кібер-

фізичної безпеки (CFS) для опису поведінки рухомих об'єктів, взаємодіючих 

з використанням бездротової лінії зв'язку за стандартом 802.11. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102146 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Трунов Олександр Миколайович, Кошовий Віталій Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Forming a method for the integral estimation of interface 

quality in automated systems based on the quantitative and qualitative 

indicators» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Трунов О. М., Кошовий В. В. Forming a method for the 

integral estimation of interface quality in automated systems based on the 

quantitative and qualitative indicators [Електронний ресурс] / О. М. Трунов, 

В. В. Кошовий // Восточно-европейский журнал передовых технологий. - 

2020. - Vol. 4, № 4 (106). - Режим доступу до журналу: 

http://www.journals.uran.ua/eejet/issue/view/12671 
Анотація  

Представлено експериментальне дослідження оцінки узагальненого 

показника якості інтерфейсу користувача медичної інформаційної системи 

«МедІнфоСервіс», що охоплює автоматизацію лікувальних процесів 

амбулаторно-поліклінічних закладів і стаціонарів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102147 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Трунов Олександр Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Формування методології перетворення моделі як 

основи розширення її інформаційності»  
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Трунов О. М. Формування методології перетворення 

моделі як основи розширення її інформаційності [Електронний ресурс] / 

О. М. Трунов // Восточно-европейский журнал передовых технологий. - 

2019. - Vol. 5, № 4 (101). - Режим доступу до журналу: 

http://www.journals.uran.ua/eejet/issue/view/10653 
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Анотація  

У статті розроблена та розв'язана задача побудови методології перетворення 

неявної форми моделі, що підвищує ефективність заміни складних 

нелінійних форм математичних моделей зведенням їх до рекурентної 

послідовності у вигляді аналітичних виразів, які допускають швидкі 

експрес-обчислення. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102148 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Астори Тэйл (псевдонім), Кира Тэйл (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Оковы Прошлого» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Кетлін знала, що їй судилося стати місіс Аркрайт. Вона була обіцяна 

одному з синів містера Аркрайта, проте не знала, кому саме. Деміан 

ненавидів свого батька і це почуття сильніше розпалювалося, коли 

обіцяний шлюб випав саме йому. Його життя - його правила. Всім 

доведеться це зрозуміти. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102149 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мачуський Валерій Віталійович, Вербицький Володимир 

Валентинович, Корнієнко Анна Володимирівна, Литовченко Олена 

Віталіївна, Бойко Анна Едуардівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Методичний посібник «Модернізація організації освітнього процесу в 

закладах позашкільної освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Модернізація організації освітнього процесу в закладах 

позашкільної освіти : методичний посібник / [А. Е. Бойко, В. В. Вербицький, 

А. В. Корнієнко, О. В. Литовченко ; за ред. В. В. Мачуського]. - 

Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. - 223 с. 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

250 

Анотація  

У методичному посібнику розкриваються концептуальні засади 

модернізації організації освітнього процесу в закладах позашкільної 

освіти, що базується на застосуванні особистісно-орієнтованого, 

діяльнісного, аксіологічного і компетентнісного підходів відповідно до 

сучасних вимог. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102150 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пілігач Олена Георгіївна, Гришко Валентина Володимирівна, Морков 

Віоріка Георгіївна, Горчаг Андріана Георгіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Підручник «Румунська мова та читання» підручник для 4 класу з 

навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти 

(у 2-х частинах) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник є концептуальним продовженням підручників з румунської 

мови та читання для початкової школи. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102151 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Левенок Інна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії «Формування 

українськомовної професійної компетентності іноземних студентів 

медичних спеціальностей закладів вищої освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У роботі уточнено суть поняття «українськомовна професійна 

компетентність іноземних студентів медичних спеціальностей», 

«формування українськомовної професійної компетентності іноземних 

студентів медичних спеціальностей», зміст, структуру. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102152 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шинкарук Ірина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка віршів «Народження голосу. Поезії» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Книга «Народження голосу» - перша спроба автора познайомити 

широкий загал читачів зі своєю літературною творчістю. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102153 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шинкарук Ірина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка віршів «Сильніша - на одне життя. Поезії» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка віршів «Сильніша - на одне життя» відображає нові грані 

творчого обдарування української співачки, народної артистки 

України, лауреата Всеукраїнської премії Івана Огієнка. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102154 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шинкарук Ірина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, складений твір 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка віршів «Я відчуваю» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка віршів «Я відчуваю» призначена для широкого кола читачів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102155 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Яценко Таміла Олексіївна, Міщенко Оксана Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Хрестоматія з української літератури. 11 клас» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Хрестоматію укладено відповідно до чинної програми з української 

літератури для 11 класу (рівень стандарту). Ліричні твори, новели, есе 

запропоновано в повному обсязі, повісті, романи - у скороченому 

варіанті без порушення змістової цілісності. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102156 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кісарчук Богдан Миколайович, Месюра Володимир Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Програмний модуль «Нечітка система 

автоматичного гальмування транспортного засобу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Нечітка система гальмівного асистента для підтримання безпечної 

відстані під час руху транспортним засобом за допомогою визначення 

швидкості та дистанції до перешкоди з використанням алгоритму 

Мамдані в системах нечіткого виведення. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102157 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Магера Тетяна Володимирівна, Петращук Світлана Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, складений твір, твір образотворчого 

мистецтва 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник графічних зображень з описом «Логотип «Барви Поділля» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Логотип «Барви Поділля» створений для Всеукраїнського фестивалю 

молодих дизайнерів одягу, що проводиться на базі Хмельницького 

Національного університету в м. Хмельницький, має три версії. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102158 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

SVO.Я (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка пісенної поезії «Свої Пісні» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Соціальна лірика, пейзажна лірика, громадянська лірика, філософська, 

лірика кохання. Збірка складається з таких віршів: «Грали», «Весна», 

«Польоти», «Земля», «Дім», «Втеча», «Душа», «Промину», «Бачу». 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102159 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

SVO.Я (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка поезії «Свої Вірші» Частина друга» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

До збірки увійшли такі вірші: «Перелом», «Дітям», «Зими, такі зимні», 

«Троянда», «Зупинися», «Природі», «Стомилась», «Пам'яті героїв 

небесної сотні», «Потяги», «Світе білий», «Я ночами в'язала сузір'я», 

«Варварин вірш», «Молитва», «Дії», «Заплету, заплету тобі коси», «Я 

буду лежати та сміятись». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102160 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Верьовка Денис Миколайович, Корнич Ольга Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРУПА КОМПАНІЙ 

«КАМЕЛОТ» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ескіз, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Альбом ескізів «Київський національний академічний театр оперети: 

архітектурні рішення реставрації та реабілітації будівлі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Альбом ескізів спеціально створений з метою технічного переоснащення 

та реконструкції прибудови театрально-видовищного закладу 

культури «Київський національний академічний театр оперети». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102161 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Колесницький Олег Костянтинович, Василенко Микола Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Інформаційна технологія розпізнавання 

зображень дорожніх знаків на основі дескрипторів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Комп'ютерна програма призначена для знаходження та розпізнавання 

знаків дорожнього руху. Основне призначення полягає у можливості 

швидкого розпізнавання об'єктів дорожніх знаків, незважаючи на 

рівень освітленості та орієнтацію відносно відеокамери. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102162 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дубняк Марія Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної 

академії правових наук України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Інформаційна взаємодія у місцевому самоврядуванні: 

перспективи правового регулювання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Дубняк М. В. Інформаційна взаємодія у місцевому 

самоврядуванні: перспективи правового регулювання : монографія / 

М. В. Дубняк. - Київ : Видавничий дім «АртЕк». - 2019. - 190 с. 
Анотація  

В творі досліджено теоретичні та практичні питання правового 

регулювання інформаційної взаємодії у місцевому самоврядуванні. 

Основна увага приділена дослідженню теоретико-методологічних 

проблем інформаційної взаємодії органів влади з місцевим населенням. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102163 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Головко Ольга Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної 

академії правових наук України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Медіабезпека людини: засади інформаційно-правової 

політики» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Головко О. М. Медіабезпека людини: засади інформаційно-

правової політики : Монографія / О. М. Головко. - Київ : Видавничий 

дім «АртЕк». - 2019. - 168 с. 
Анотація  

В творі здійснено міждисциплінарне дослідження феномену 

медіабезпеки людини. Проаналізовано політичні, філософські та 
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правові проблеми забезпечення медіабезпеки людини з огляду на 

становлення інформаційного суспільства, розширення спектра 

інформаційно-психологічних небезпек. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102164 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Доронін Іван Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної 

академії правових наук України 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Національна безпека України в інформаційну епоху: 

правові аспекти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Доронін І. М. Національна безпека України в інформаційну 

епоху: правові аспекти : Монографія. - Київ : ТОВ «Видавничий дім 

«АртЕк». - 2019. - 434 с. 
Анотація  

У науковому творі розглядається еволюція концепту «національна 

безпека» у вітчизняній правовій науці в інформаційну епоху. Досліджено 

передумови виникнення, а також процеси розвитку і трансформації 

національної безпеки України, правові засади її забезпечення. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102165 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Радзієвська Оксана Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної 

академії правових наук України 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Проблеми захисту прав і безпеки дитини в інформаційній 

сфері» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Радзієвська О. Г. Проблеми захисту прав і безпеки 

дитини в інформаційній сфері : монографія / О. Г. Радзієвська, за заг. 

ред. В. Г. Пилипчука. - Київ : Видавничий дім «АртЕк». - 2019. - 238 с. 
Анотація  

В творі висвітлено проблемні питання протидії негативним інформаційним 

впливам на дитину і забезпечення її інформаційної безпеки в умовах 

інформаційної глобалізації. Визначено шляхи і методи захисту 

інформаційної безпеки дитини з урахуванням стратегічних напрямів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102166 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ткачук Тарас Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної 

академії правових наук України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Забезпечення інформаційної безпеки в умовах 

євроінтеграції України: правовий вимір» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Ткачук Т. Ю. Забезпечення інформаційної безпеки в 

умовах євроінтеграції України: правовий вимір : Монографія / 

Т. Ю. Ткачук. - К. : ТОВ «Видавничий дім «АртЕк». - 2018. - 422 с. 
Анотація  

В творі розглядаються фундаментальні засади, особливості та відмінності 

правового забезпечення інформаційної безпеки в Україні та європейських 

державах. За допомогою комплексного методологічного інструментарію 

та на основі соціонормативного й аксіологічного підходу здійснено 

порівняльний аналіз. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102167 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Довгань Олександр Дмитрович, Доронін Іван Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної 

академії правових наук України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Ескалація кіберзагроз національним інтересам 

України та правові аспекти кіберзахисту» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Довгань О. Д., Доронін І. М. Ескалація кіберзагроз 

національним інтересам України та правові аспекти кіберзахисту : 

монографія / О. Д. Довгань, І. М. Доронін ; НАПрН України, НДІІП - К. : 

Видавничий дім «АртЕк». - 2017. - 107 с. 
Анотація  

У науковому творі запропоновано вирішення проблемних питань у сфері 

кібербезпеки, що є надзвичайно актуальними в контексті розвитку 

інформаційного суспільства, зростання кіберзлочинності, використання 

засобів кібертероризму у гібридних війнах та необхідності розбудови 

системи безпеки. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102168 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Золотар Ольга Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної 

академії правових наук України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Інформаційна безпека людини: теорія і практика» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Золотар О. О. Інформаційна безпека людини: теорія і 

практика : монографія. - Київ : ТОВ «Видавничий дім «АртЕк». - 2018. - 

446 с. 
Анотація  

Твір є комплексним теоретико-методологічним дослідженням проблем 

забезпечення інформаційної безпеки людини. Ґрунтуючись на 

комплексному аналізі міжнародного, національного та зарубіжного 

досвіду, в творі досліджується проблема прав і свобод людини в 

інформаційному суспільстві. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102169 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Джумажанов Едуард Рашитович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Рассказ. Предание «Дидова хата» 

(«Предание «Дидова хата») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102170 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гвоздь Констянтин Улянович, Мірчук Роман Володимирович, Цівірко 

Інна Євгенівна, Васильцова Тетяна Олександрівна, Воловик Віктор 
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Миколайович, Соковніна Нінель Харитонівна, Вдовиченко Світлана 

Василівна, Савич Ірина Олександрівна, Артамонов Сергій 

Володимирович, Пересипкін Андрій Юрійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державне підприємство «Науково-дослідний і проектний інститут 

містобудування» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір містобудування 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір містобудування «Проект «Генеральний план с. Іванковичі 

Васильківського району Київської області» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проект визначає функціонально планувальну організацію території, 

природно-рекреаційні ресурси розвитку села Іванковичі та їх використання, 

розміщення закладів обслуговування, демографічний прогноз, обсяги 

та розміщення житлового будівництва, розвиток вуличної мережі тощо. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102171 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кузнєцов Олександр Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Dicom AutoExport» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програма призначена для обробки рентгенівських зображень у форматі 

dicom (розширення файлів .dcm, .dic або без розширення), які були 

створені програмами отримання рентгенівських знімків, з метою 

усунення помилок сумісності застосованих кириличних кодувань зі 

стандартом Dicom 3.0. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102172 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Горбенко Олег Борисович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Електронне робоче місце депутата» («ЕРМД») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для впровадження безпаперової технології в 

процеси управління депутатів місцевих рад різних рівнів, зокрема 

міських, районних та обласних. Економічний аспект впровадження 

програми - економія паперу, чорнил, ресурсу принтерів, робочого часу 

допоміжного персоналу. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102173 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жигаліна Валерія Валентинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка віршів «Альмукантараты» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102174 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Єремян Олена Михайлівна, Сарапіна Ольга Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Організація бухгалтерського обліку в установах 

державного сектору економіки: теоретико-методологічні та практичні 

підходи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102175 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Олещенко Любов Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Діагностика серцево-судинних захворювань CAD з 

використанням алгоритмів машинного навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102176 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Олещенко Любов Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір «Програмна система для обліку, візуалізації та 
визначення оптимального місцеположення тимчасових госпіталів в 
період епідемій» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102177 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Середа Ірина Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Використання технологій корекційно-виховної роботи 

у практичній діяльності спеціальних педагогів» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Середа І. В. Використання технологій корекційно-

виховної роботи у практичній діяльності спеціальних педагогів // 

Актуальні проблеми гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових 

праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, 

А. Душний, І. Зимомря]. - Дрогобич : Видавничий дім «Гельменевтика». - 

2020. - Вип. 27, Том 4. - С. 212-217. 
Анотація  

Представлено результати емпіричного дослідження стану використання 

корекційно-виховних технологій спеціальними педагогами в практичній 

діяльності, педагогами інклюзивних класів загальноосвітніх шкіл, 

закладів спеціальної освіти, реабілітаційних центрів та логопедичних 

пунктів м. Миколаєва. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102178 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Середа Ірина Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Організація навчання і виховання дітей з особливими 

освітніми потребами» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Середа І. В. Організація навчання і виховання дітей з 

особливими освітніми потребами // Науковий вісник Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні 

науки : зб. наук. пр. / За ред. проф. Тетяни Степанової. - № 1 (68),  

лютий 2020. - Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2020. - С. 257-261. 
Анотація  

У статті здійснено аналіз проблеми організації навчання і виховання 

дітей з особливими освітніми потребами. Наведено основні положення, 

які є підґрунтям сучасної системи спеціальної освіти. Визначено 

актуальні проблеми спеціального навчання, пов'язані з соціалізацією, 

індивідуалізацією. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102179 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шевцова Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Хореографічний твір 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Хореографічний твір «VIVAT» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шоу барабанщиць з репертуару ансамблю мажореток «АКЦЕНТ» 

«Ужгородського інституту культури і мистецтв». Оригінальний жанр 

вуличного хореографічного мистецтва - дефіле барабанщиць. Сюїтна 

форма. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102180 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шевцова Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Хореографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Хореографічний твір «REMANEAT QUI ...» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Хореографічні міркування про суспільні стосунки на основі сучасних 

стилів хореографічного мистецтва. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102181 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Каменєва Ганна Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру з ілюстраціями 

«Метафоричні асоціативні картки «Життя в тобі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102182 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Каменєва Ганна Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру, 

складений твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру з ілюстраціями 

«Метафорические ассоциативные карты «Жизнь в тебе» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102183 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зінченко Ігор Віталійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка текстів пісень «Королева двора» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«На шоколадной обвертке», «Клезмерская музыка», «Фиалка 

Бессарабки», «Королева двора», «У моря», «Атлас Африки», «Время 

весны», «Мы открывали города», «Соседка», «Обитель мол скорый 

поезд», «Август», «Собиратель орехов», «Ирка», «Кинофест», «Богема», 

«9 мая в нашем дворе», «Кинотеатры детства». 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102184 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зінченко Ігор Віталійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник текстів пісень «Сирень»  

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Одиночество», «Сирень», «Твой город», «Метель», «В поезде», 

«Воспитали нас дворы», «Бродяга», «На улице Утесова», «Романс», 

«Разольётся синева», «Староконный рынок», «Я иду по старой улице», 

«Белый ветер», «В беседочке», «Сон из детства», «Одесса». 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102185 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зінченко Ігор Віталійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка текстів пісень «Семь времен царя Навуходоносора» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Остров Крит», «Упала звезда», «Сто лет одиночества», «Греховная 

любовь», «Знойное лето, Азовское море», «Ивлин Ру», «Мысли», 

«Африка», «В погибшей стране», «Принцесса льда», «Мудрые старцы», 

«Посвящение себе», «Жаркие губы», «Гость», «Актер», «Семь времен 

царя Навуходоносора». 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102186 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Балан Ганна Костянтинівна, Гращенкова Тетяна Валеріївна, Гриб 

Олег Миколайович, Катинська Ірина Вікторівна, Лобода Наталія 

Степанівна, Пилип'юк Віктор Вікторович, Яров Ярослав Сергійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Одеський державний екологічний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Антропогенний 

вплив на водні об'єкти та шляхи інтегрованого управління ними». 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

266 

Етап 3: «Оцінка сучасного гідрологічного, гідрохімічного та 

гідроекологічного стану водних об`єктів (на базі вітчизняних методик)» 

(проміжний)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У роботі, на базі вітчизняних методик, представлені результати оцінки 

сучасного гідроекологічного стану (у вигляді табличного, графічного, 

картографічного матеріалу) водних об'єктів України (річок Сіверський 

Донець, Дністер, Великий Куяльник тощо). 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102187 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Федорова Тетяна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Трансформаційні зміни у системі господарської юстиції на 

сучасному етапі судової реформи в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проведено критичний аналіз законодавчих новацій у сфері господарської 

юстиції в умовах реалізації судової реформи в Україні. Приділено увагу 

структурній перебудові системи господарських судів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102188 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Федорова Тетяна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Сучасна зарубіжна практика вирішення комерційних (торгових) 

спорів у судовому порядку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сучасне зарубіжне законодавство по-різному вирішує питання про те, 

які суди повинні розглядати економічні (господарські) спори. Як правило, 
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існують два способи вирішення цього питання: або створюються суди 

спеціальної юрисдикції, або такі справи розглядають суди загальної 

юрисдикції. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102189 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Федорова Тетяна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Новітні підходи до розвитку комерційних судів у країнах 

загального права за часів глобалізації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проаналізовано стан та перспективи розвитку комерційних судів у країнах 

загального права. Окреслено шляхи модернізації комерційних судів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102190 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Білоконь Владислав Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Секреты мёртвого леса» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Історія про післявоєнний світ, дітей, що наповнені болем, вирощені 

стражданням і любов'ю, під нічним небом зірками горять. Дорогий 

друже, я розумію, що текст вище звучить трохи дивно, але на жаль 

більш сказати не можу. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102191 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тріфонова Ольга Кирилівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Казка «Синий Мир» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Синий Мир» - ім'я хлопчика, що є героєм казки. Хлопчик потрапляє у 

неймовірні пригоди завдяки своєму батькові, який виявися володарем 

таємничої країни. У тій країні всі люди майже втратили усе людське: 

почуття, творчість, радість і живуть як роботи.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102192 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кондратьєв Дмитро Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка пісень «Мир без чудес невозможно понять» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Мир без чудес», «Все на бал идут», «Должен я её найти», «Этой любви 

притяжение», «На двоих одна любовь», «Я так люблю тебя», «Тебя я 

найду», «Береги любовь». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102193 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кухар Віталій Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАФІН ЕНТЕРПРАЙЗ» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «MAFIN» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма являє собою мобільний додаток для спрощення збору даних, 

якісного швидкого аналізу і постійного контролю підприємства; 

призначена для отримання інформації про баланс, реєстри, витрати, суми 

виручки за вибрані періоди для кожного робочого місця підприємства. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102194 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тарасюк Анастасія Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру «Курс з 

налаштування таргетованої реклами в Facebook та Instagram «Таргетинг 

для себя» («Таргетинг для себе») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

8 уроків: основні терміни, підготовка до реклами, цілі рекламної компанії, 

рекламний кабінет чи кнопка «просувати», аудиторія і бюджет, 

створення рекламного оголошення та огляд сервісів, налаштування 

реклами, аналітика метрик. Як поліпшити результат? Висновки, 

рекомендації. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102195 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тукова Тетяна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник з української мови для іноземних студентів 

«Знайомтеся: Полтава» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Тукова Т. В. Знайомтеся: Полтава : навчальний посібник 

з української мови для іноземних студентів / Т. В. Тукова, за редакцією 

Т. О. Лещенко. - Полтава : ПП «Астрая», 2020. - 116 с. 
Анотація  

У навчальному посібнику на матеріалах краєзнавчих текстів історичного і 

науково-популярного характеру запропоновано систему завдань для 
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тренування рецептивних, репродуктивних і продуктивних вмінь та 

навичок іноземних студентів і водночас для розвитку їхніх комунікативних 

компетенцій. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102196 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Давиденко Олександр Олексійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, складений твір, твір ужиткового 

мистецтва 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка творів ужиткового мистецтва «Декоративные кашпо из гипса и 

керамики «fashion kashpo» («fashion kashpo») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Керамічні декоративні кашпо, виготовлені зі скульптурного гіпсу або 

кераміки, вкриті емаллю та пофарбовані. Моделі мають гравіювання 

«fashion sculptor». Композиції мають форму тіл мультиплікаційних 

людей. Кашпо: «Гармония», «Леди», «Мачо», «Релакс», «Секси», 

«Спокойствие», «Страсть». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102197 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Маначинська Юлія Анатолівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Теоретичне обґрунтування змісту актуарного обліку в Україні» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102198 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Маначинська Юлія Анатолівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Трансформація 3D-Звіту про фінансовий стан у 5D-Актуарний 

баланс» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102199 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пащенко Ігор Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Мобільний додаток «ANAMNES» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Створена для отримання достовірних даних про особливості призначення 

препарату. Отримана інформація буде використана для маркетингових 

та інших досліджень компанії Замовника. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102200 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.01.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мельничук Ірина Ярославівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Нариси історії психології» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102201 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гончар Ірина Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій художньої короткометражної стрічки «ЛАНА» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Лана - успішна, реалізована в суспільстві жінка. Проте, криза смислів 

та невдоволення тягнуть її в минуле в пошуках щастя. Однак, не можна 

двічі увійти в одну і ту саму річку. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102202 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Боднар Олена Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ 

ПІДПРИЄМСТВА: курс лекцій для здобувачів вищої освіти освітнього 

ступеня «магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» денної форми навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Важливе місце в підготовці висококваліфікованих магістрів спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування» відводиться в навчальній 

дисципліні «Управління фінансовою санацією підприємства». Мета 

дисципліни - отримання здобувачами вищої освіти знань та набуття 

практичних навичок. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102203 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Купчук Ігор Миколайович, Гонтар Володимир Григорович, Єленич 

Анатолій Павлович, Дідик Андрій Михайлович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ескіз, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Узагальнена структурно-технологічна схема з описом 

«Універсальний подрібнювач рослинних відходів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Рослинні відходи потрапляють у першу зону, де відбувається грубе 

подрібнення, за допомогою серповидного ножа. Далі подрібнена сировина 

потрапляє у другу зону, в якій відбувається середнє подрібнення. В 

третій зоні виконується помел способом стирання та зсуву, чим забезпечується 

таке подрібнення. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102204 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Вісков Дмитро Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір, створений для сценічного показу 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Соціально-розважальна інтерактивна циркова шоу-вистава «Єколібрум» 

(«Єколібрум») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Інтерактивно-циркова вистава на актуальну екопроблематику сучасного 

світу за участю циркових артистів і коміків театру «Мімірічі». Про 

виставу: байдужість людей призвела планету Земля до межі екологічної 

катастрофи. Але, завдяки веселим героям і артистам циркового шоу, 

все змінюється. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102205 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Черьомушкіна Кіра Олегівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Поверь в себя» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102206 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Черьомушкіна Кіра Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Это не любовь» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102207 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Черьомушкіна Кіра Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Супергерой» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102208 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Черьомушкіна Кіра Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Крылья» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102209 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Черьомушкіна Кіра Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Все отдам» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102210 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Черьомушкіна Кіра Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Вдох-Выдох» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102211 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Малишко Володимир Анатолійович, Висоцька Анна Вячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір «Day by day» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102212 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Малишко Володимир Анатолійович, Висоцька Анна Вячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний твір «Destroying dreams» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102213 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Заворотний Сергій Миколайович, Харченко Анна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Оптимізація 

відношення «час - вартість» для реалізації довгострокових контрактів, 

заснованих на кінцевих показниках» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Виконано аналіз взаємовідношення між часом та вартістю проектів для 

успішної реалізації експлуатаційного утримання автомобільних доріг 

України на основі довгострокових контрактів, заснованих на кінцевих 

показниках. Викладено загальноприйняті значення понять управління 

часом та вартістю проектів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102214 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тупахіна Олена Володимирівна, Василина Катерина Миколаївна, 

Ніколова Олександра Олександрівна, Черкасов Станіслав Сергійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Запорізький національний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ: 

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни для підготовки 

бакалаврів соціально-гуманітарних та природничо-математичних 

спеціальностей» («Еволія (Euvolia)») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Науковий твір призначений для ознайомлення майбутніх вчителів-

предметників з аксіологічним комплексом європейських цінностей, для 

формування їх загальнокультурних компетентностей відповідно до 

європейських стандартів; забезпечення їх необхідним методологічним 

та методичним інструментарієм.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102215 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Островський Олександр Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір, створений для сценічного показу 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Оригінальний шоу-номер «Людина-футбольний м'яч» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

На сцену виходить артист в шортах з гігантським футбольним м'ячем 

на голові. Поступово він влазить всередину цього м'яча. Потім із цього 

м'яча починають з'являтися і ховатися назад - то голова, то нога, то 

рука артиста. М'яч тремтить і стрибає сам по собі з артистом всередині. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102216 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вісков Дмитро Сергійович, Островський Олександр Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір, створений для сценічного показу 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Оригінальний шоу-номер «Magic music» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Артист виїжджає на сцену у довгій спідниці, немов пливучи над землею. 

Він у чорному капелюсі-циліндрі, в жилетці, у фраку та довгій вузькій 

спідниці до самої підлоги. За спиною у нього махають білі крила.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102217 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Никифоров Андрій Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Феномен декоративного мистецтва в історії художньої 

освіти України ХІХ - початку ХХ століття» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Никифоров А. М. Феномен декоративного мистецтва в 

історії художньої освіти України ХІХ - початку ХХ століття : [монографія]. - 

Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. - 500 с.  
Анотація  

У монографії на основі проведеного історико-педагогічного дослідження 

проаналізовано проблеми теорії та практики впровадження навчання 
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декоративного мистецтва в систему художньої освіти України ХІХ - 

початку ХХ століття.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102218 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Галкіна Єлизавета Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Драматичний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний драматичний твір «Кав'ярня одного клієнта» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102219 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Важнича Олена Митрофанівна, Боброва Неля Олександрівна, Ганчо 

Ольга Валеріївна, Лобань Галина Андріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Наночастинки срібла: антибактеріальні та антифунгальні 

властивості» 
   
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У даній статті ми аналізуємо експериментальні дані щодо одержання 

антибактеріальних і протигрибкових ефектів НЧ срібла з метою 

визначення, принаймні частково, їхнього місця серед інших препаратів 

срібла та перспективності розвитку цих частинок як антисептичних 

засобів майбутнього. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102220 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лур'є Ірина Анатоліївна, Савіна Наталія Борисівна, Литвиненко 

Володимир Іванович, Боскін Олег Осипович, Осипенко Володимир 

Васильович, Наумов Олександр Борисович, Ольшевський Сергій 

Валентинович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Об'єктно-індуктивний алгоритм ієрархічної 

байєсовської кластеризації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблено архітектуру нового індуктивного алгоритму ієрархічної 

байєсовської кластеризації. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102221 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваленко Нінель Павлівна, Боброва Неля Олександрівна, Ганчо 

Ольга Валеріївна, Зачепило Світлана Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Мотивація студентів як запорука успішного професійного 

розвитку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Мотивація навчальної діяльності студентів стає, в умовах сучасних 

перетворень в українській освіті, однією з пріоритетних проблем. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102222 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фаустова Марія Олексіївна, Боброва Неля Олександрівна, Ганчо 

Ольга Валеріївна, Лобань Галина Андріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Вплив наночастинок срібла та похідного 3-гідроксипіридину 

на музейні штами мікроорганізмів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою дослідження було визначення антимікробних властивостей 

дисперсної системи, виготовленої шляхом стабілізації у водному середовищі 

конденсату наночастинок срібла, одержаних за допомогою електронно-

променевої технології. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102223 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Важнича Олена Митрофанівна, Боброва Неля Олександрівна, 

Власенко Наталія Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Експериментальне обґрунтування нових показань до 

застосування етилметилгідроксипіридину сукцинату» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В даній роботі хотілось би зазначити, що етилметилгідроксипіридину 

сукцинат (мексидол), крім відомих сфер його застосування, ще є 

потенційним стимулятором еритропоезу та проінфекційним засобом. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102224 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фіщук Оксана Сергіївна, Одінцова Анастасія Валеріївна, Анета 

Сулборська 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «The gynoecium structure in Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl., 

Sansavieria parva N. E. Brown and S. trifasciata Prain (Asparagaceae) with 

special emphasis on the structure of the septal nectary» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Anastasiya Odintsova, Oksana Fishchuk, Aneta Sulborska. 

The gynoecium structure in Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl., Sansavieria 
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parva N. E. Brown and S. trifasciata Prain (Asparagaceae) with special emphasis 

on the structure of the septal nectary // Acta Agrobotanica. - 2013. - № 66 (4). - 

P. 55-63. 
Анотація  

У гінеції Dracaena fragrans, Sansevieria parva та S. trifasciata 

досліджували вертикальну зональність гінецею, структурну 

зональність гінецею, за Ляйнфельнером та зональність септального 

нектарника. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102225 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ходак Лариса Анатоліївна, Корсунов Володимир Анатолійович, 

Міщенко Вікторія Анатоліївна, Осієнко Вікторія Ігорівна, Пушкар 

Михайло Борисович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Спосіб ранньої диференційної діагностики гострих 

енцефалітів з отруєннями наркотичними речовинами у дітей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Відсутність знань у лікарів ненаркологічного профілю щодо клінічного 

перебігу наркотичного отруєння у дітей призводить до встановлення 

помилкового попереднього діагнозу, втрати часу для проведення доцільної 

інтенсивної терапії, значно збільшує фінансові витрати.  

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102226 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Матвійків Тарас Ігорович, Рожко Микола Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «СТИМУЛЮВАННЯ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА 

ЛІКУВАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПАЦІЄНТІВ В ЧАСІ ПАНДЕМІЇ 

З ПРИВОДУ COVID-19» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Ускладнений клінічний перебіг коронавірусної хвороби у хворих з 

активними захворюваннями тканин пародонта, несанованою ротовою 
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порожниною, її незадовільною гігієною може визначитись комплексом 

змін, які носять активний і вкрай гострий перебіг. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102227 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Білан Віталій Олексійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Пан Білан» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір образотворчого мистецтва «Пан Білан» являє собою поєднання 

словесного виразу та графічних елементів, що в сукупності складає 

цілісний образ логотипу «Пан Білан». Словесна частина складається з 

виразу «Пан Білан», слова розташовані в два ряди, в першому - «Пан», 

в другому - «Білан». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102228 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жабєєв Георгій Володимирович, Жабєєв Павєл Георгійович, Жабєєв 

Павло Володимирович, Жабєєва Єлизавета Павлівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науково-письмовий твір «У людини і тварини не п'ять, навіть, основних, 

почуттів. Їх суттєво більше» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Традиційно в українській школі розглядають лише п'ять основних 

органів почуттів людини і тварини. Цей погляд запропонував Аристотель. 

На прикладах досягнень інклюзивних осіб запропонований різнобічний 

погляд на почуття людини з позиції сучасного учня «Я так 

розумію/інтерпретую». 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102229 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Опанасенко Денис Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Посібник «Стандарты ведения предпринимательской деятельности в 

складском комплексе «TERRA-2000» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102230 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Стахів Олександр Богданович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, складений твір, твір образотворчого 

мистецтва 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка творів образотворчого мистецтва з описом «Зображення 

персонажів, тематичних картинок «Помідора для дітей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Автором створені зображення персонажів та серія тематичних 

картинок за їх участю: «Помідора: подорожі починаються»; «Помідора-

пірат»; «Помідора в Єгипті». Всі події розгортаються навколо головного 

героя у вигляді червоного помідорчика-чоловічка на ім'я «Помідора». 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102231 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Черткова Вікторія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру, літературний 

письмовий твір практичного характеру 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір навчально-практичного характеру 

«Терапевтически-обучающий проект «Работа с шоковой травмой и 

ПТСР» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Опис навчально-терапевтичного тренінгу по роботі з шоковою 

травмою і ПТСР. Містить практичні рекомендації на базі тілесно-

орієнтованої терапії, спрямовані на допомогу людям, які пережили 

шокові травми і страждають ПТСР. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102232 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дмитренко Геннадій Анатолійович, Головач Наталія Василівна, 

Білінський Тарас Володимирович, Головач Дмитро Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методика інноваційної 

системоутворюючої технології прямого соціологічного опитування 

громадян на основі врахування потреб та якості життя «Віче» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Впровадження інноваційної системоутворюючої технології прямого 

соціологічного опитування громадян «Віче» передбачає можливості 

отримання незалежного суспільного оцінювання результатів діяльності 

всіх державних структур кожного району/міста/селища шляхом 

налагодження механізму взаємодії громадян. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102233 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Максимюк Аліна Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Зображення торговельної марки 

«almada» («Торговельна марка «almada») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір має графічний елемент, а саме: над літерою «а» розташоване 

стилістичне зображення мазка пензлем. Слово «almada» виконане 

малими літерами символами англійського алфавіту. Кольорова гама 

збірки може бути будь-якою. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102234 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ігнатенко Микола Миколайович, Антошкін Вадим Костянтинович, 

Постол Анатолій Анатолійович, Гурбик Юрій Юрійович, Рунчева 

Наталія Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Features of the content and implementation of innovation 

and investment projects for the development of enterprises in the field of 

rural green tourism» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Ihnatenko Mykola, Antoshkin Vadym, Postol Anatoliy, 

Hurbyk Yurii, Runcheva Nataliia. Features of the content and implementation 

of innovation and investment projects for the development of enterprises in 

the field of rural green tourism // International Journal of Management (IJM). - 

(March 2020). - Volume 11. - Issue 3. - Р. 304-315. 
Анотація  

У статті визначено інноваційні та інвестиційні проекти підприємств у 

галузі сільського зеленого туризму, їх структуру, компоненти, фактори 

реалізації, включаючи конкурентні переваги та обмеження. Проведено 

їх класифікацію, визначено зміст можливих та пріоритетних інновацій, 

а також ресурси. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102235 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Біденко Наталія Василівна, Яковенко Людмила Миколаївна, 

Філоненко Валерій Володимирович  
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Диференційований 

індекс визначення показника індивідуальної гігієни порожнини рота, 

скорегованого з урахуванням різної якості гігієни на верхньому і 

нижньому зубних рядах (DIOH)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропонований у творі індекс є об'єктивним критерієм оцінки якісних 

та кількісних показників індивідуальної гігієни порожнини рота у дітей 

із захворюваннями тканин щелепно-лицевої ділянки на основі визначення 

стану гігієни зубів щелепи, в ділянці якої є чинники ризику, у порівнянні 

із зубами щелепи. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102236 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Максимюк Аліна Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва, фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник творів «Збірник малюнків та фотографій торговельної марки 

«almada» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірник творів включає в себе зображення малюнків торговельної 

марки та брендбук, що складається з малюнків та фото, які відображають 

застосування торговельної марки «almada» як у повсякденному реальному 

житті, так і в мережі Інтернет. Кольорова гама збірки може бути будь-

якою. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102237 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Паламарчук Оксана Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка творів образотворчого мистецтва «Малюнки для етикеток 

дитячих товарів» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка творів образотворчого мистецтва «Малюнки для етикеток 

дитячих товарів» складається із чотирьох малюнків. У збірці є малюнки 

для хлопчиків, на яких зображені спортивні машини, а також малюнки 

для дівчат, на яких зображені ляльки у різних вбраннях. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102238 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Яценко Іван Володимирович, Париловський Олександр Іванович, 

Родіонова Катерина Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Порядок судово-ветеринарного визначення ступеня 

тяжкості шкоди, заподіяної здоров'ю тварини» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Сформульовано судово-ветеринарні критерії і розроблено порядок 

визначення ушкодження екстер'єру тварини. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102239 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Суздальцев Олег Валерійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір «ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА 

ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА ПРОВЕДЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА 

ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ СИСТЕМОЮ ПРОЗОРИХ КАП 

«EASY ALIGN» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Договір з пацієнтом на ортодонтичне лікування системою прозорих 

кап. Дає можливість стоматологічним клінікам зафіксувати умови, при 

яких пацієнт отримає ортодонтичне лікування прозорими капами. 

Даний документ захищає клініку від недобросовісних пацієнтів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102240 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фаустова Марія Олексіївна, Боброва Неля Олександрівна, Важнича 

Олена Митрофанівна, Лобань Галина Андріївна, Ананьєва Майя 

Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Staphylococcus warneri clinical isolate susceptibility to 

antibiotics and its modification by emoxypine» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою роботи є вивчення чутливості клінічного ізоляту S. warneri до 

антибіотиків та її модифікації етилметилгідроксипіридину гідрохлоридом 

(емоксипіном). Чутливість клінічного S. warneri до антибіотиків можна 

збільшити, поєднуючи їх з емоксипіном.   

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102241 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Безшапочний Сергій Борисович, Боброва Неля Олександрівна, Гасюк 

Юрій Анатолійович, Федорченко Віра Іванівна, Зачепило Світлана 

Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методологічні аспекти організації самостійної роботи 

студентів у закладах вищої медичної освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У даній роботі ми проаналізували особливості організації самостійної 

роботи студентів у закладах вищої медичної освіти. Показано, що 

правильно організована самостійна робота створює сприятливі умови 

для розвитку пізнавальної діяльності студентів.  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102242 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Федорченко Віра Іванівна, Боброва Неля Олександрівна, Полянська 

Валентина Павлівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Виклики у забезпеченні набуття загальних (ключових) 

та професійних компетентностей студентами вищих навчальних 

закладів медичного профілю у зв'язку з переходом на дистанційну 

форму навчання в умовах карантину» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В даній роботі ми поставили за мету проаналізувати на основі досвіду, 

отриманого кафедрою, ті виклики, які виникли у забезпеченні набуття 

загальних (ключових) та професійних компетентностей студентами 

вищих навчальних закладів медичного профілю у зв'язку з переходом 

на дистанційну форму навчання. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102243 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шевченко Олена Миколаївна, Рудич Леся Васильївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Розвиток фінансових технологій в умовах цифровізації 

економіки України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті здійснено аналіз наукових поглядів з приводу сутності 

фінансових технологій, уточнено економічну сутність цієї категорії. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102244 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коноваленко Анастасія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Соціометрична оцінка взаємодії суб'єктів маркетингового 

механізму» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102245 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Журавська Наталія Євгенівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Особливості управління механізмів екологізації систем 

теплопостачання з безреагентною підготовкою води» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102246 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Мальований Павло Костянтинович, Кисельов Анатолій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру «Електронна 

медична карта (Electronic medical card)» («ЕМС») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Електронна медична карта - спеціалізована програма для медицини, 

створена для переведення паперової медичної документації в електронну 

форму зі збереженням, затверджених МОЗ України, форм та можливістю 

роздрукування, відповідно до затвердженої форми, всієї картки або 

окремих її сторінок. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102247 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вдовенко Вікторія Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник розроблено відповідно до чинної програми та Державного 

стандарту початкової освіти (2018) за Типовою освітньою програмою 

колективу авторів під керівництвом О. Я. Савченко. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102248 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Андрусенко Ірина Володимирівна, Котелянець Наталка Валеріївна, 

Агєєва Олена Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) 
  
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник розроблено відповідно до чинної програми та Державного 

стандарту початкової освіти (2018) за Типовою освітньою програмою 

колективу авторів під керівництвом О. Я. Савченко. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102249 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, Шумейко Юлія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах). Частина 2 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник розроблено відповідно до чинної програми та Державного 

стандарту початкової освіти (2018) за Типовою освітньою програмою 

колективу авторів під керівництвом О. Я. Савченко. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102250 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Оляницька Любов Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник відповідає оновленій Типовій освітній програмі з математики 

для 4 класу, розробленій колективом авторів під керівництвом Р. Б. Шияна. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102251 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Попель Павло Петрович, Крикля Людмила Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Хімія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник містить матеріал із розділів «Періодичний закон і періодична 

система хімічних елементів. Будова атома», «Хімічний зв'язок і будова 
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речовини», «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами», 

«Основні класи неорганічних сполук», вправи, додатки. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102252 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шевченко Світлана Віталіївна, Варіна Ганна Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Практичний твір з ілюстраціями «Метафорические ассоциативные 

карты «BUTTERFLY» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У творі презентовано опис інструменту МАК для роботи спеціалістів 

допомогаючих професій. Надано характеристику набору, вказано мету 

його застосування. Представлено схему компонентів особистості при 

роботі з метафорою метелика, приклади вправ для практичної роботи. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102253 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шевченко Світлана Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Практичний твір наукового характеру «Программа курса «Твоя 

авторская трансформационная игра» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У програмі презентовано модулі курсу, наведено зміст та структуру 

наповнення програми. Презентовано авторські розробки щодо створення 

трансформаційних ігор, надано зміст домашніх завдань до кожного модуля.  
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102254 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шевченко Світлана Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Письмовий твір наукового характеру «Мотивационный арт-дневник # 

Мои_10_шагов» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У щоденнику висвітлено 10 послідовних кроків до мети. У творі презентовано 

вправи, техніки, що дозволяють зробити ці кроки екологічними, цікавими 

та ресурсними.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102255 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шевченко Світлана Віталіївна, Варіна Ганна Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Письмовий твір наукового характеру «Интенсивная практика использования 

метафоры бабочки в психологической работе: подборка авторских 

техник» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Книга створена для спеціалістів допомогаючих професій, які активно 

використовують у своїй практиці чи тільки починають працювати з 

метаморфічними асоціативними картами.  

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102256 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 

  

 

Калініченко Анастасія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Графічне зображення «Квіткова майстерня «ЦВЕТИК» («ЦВЕТИК») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
Графічне зображення на білому фоні великими літерами взято в рамку 
з квітами ніжних відтінків. Дуже лаконічне. Застосовується для роботи 
квіткових майстерень. Головна роль квіткових майстерень - даруємо 
радість в кожній пелюстці. Працюємо виключно з імпортними квітами. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102257 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Калиновський Юрій Юрійович, Сторож Андрій Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Пісня «Мій Храм» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Пісня «Мій храм» написана в контексті співпраці зі співавтором 
Сторожем Андрієм у 2018-2019 рр. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102258 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Калиновський Юрій Юрійович, Рябенький Сергій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Пісня «Violetta» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Пісня «Violetta» написана протягом весни 2019 року, з метою реалізації 

артисту Варцаба або Артуру Пірожкову, однак реалізувати поки що не 
вдалося. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102259 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

297 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Галиця Ігор Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Наукова розробка «СТРАТЕГІЧНІ ІННОВАЦІЙНО-

КРЕАТИВНІ КОМПЛЕКСИ, ЗАГАЛЬНІ СТРАТЕГІЧНІ 

ІННОВАЦІЙНО-КРЕАТИВНІ КОМПЛЕКСИ, ВІДТВОРЕННЯ 

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-

ІННОВАЦІЙНИХ ЕЛІТ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102260 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кравченко Оксана Олексіївна, Міщенко Марина Сергіївна, Левченко 

Наталія Володимирівна, Молоченко Інна Анатоліївна, Поліщук Олена 

Романівна, Чупіна Катерина Олександрівна, Скочко Максим 

Олександрович, Вербовська Оксана Василівна, Горбенко Святослав 

Ігорович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Супроводжувач осіб з інвалідністю» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчально-методичний посібник орієнтований на підготовку фахівця 

професії 5133 «Супроводжувач осіб з інвалідністю». У ньому надано 

професійний стандарт за професією «Супроводжувач осіб з інвалідністю», 

освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника закладу освіти. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102261 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Захарійчук Мар'яна Дмитрівна (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Частина 1 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник розроблений відповідно до Закону України «Про освіту», 

Державного стандарту початкової освіти, Типової освітньої програми 

мовно-літературної галузі (програма колективу авторів під керівництвом 

О. Я. Савченко). 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102262 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Попович Василь Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет «Запорізька політехніка» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Профілактика суїцидальної поведінки серед молоді як 

соціальна проблема» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проаналізовано зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на 

суїцидальну поведінку сучасної молоді. Автором запропоновано 

тренінгову програму на виявлення психологічних нюансів зростання 

суїцидальної поведінки серед молоді та профілактичну дію при роботі з 

молоддю. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102263 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Путковський Ігор Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру, складений 

твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник літературних творів «Отец» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

До збірки увійшли такі твори: «Отец», «Кошка», «Дырявые джинсы», 

«Лодырь». Твори, які акцентують увагу на ставлення нинішньої 

молоді до існуючих цінностей, а також про конфлікт між дітьми та 

батьками. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102264 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жилякова Олена Валеріївна, Ставерська Тетяна Олександрівна, 

Кащена Наталія Борисівна, Горошанська Олена Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методика формування системи показників оцінки 

рівня внутрішньої антикризової стійкості підприємства роздрібної 

торгівлі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

З метою обґрунтування ефективних антикризових рішень, щодо вирішення 

широкого спектра внутрішніх проблем, виявлених за результатами 

проведеного анкетування керівників, на основі побудови кореляційної 

матриці сформовано систему показників оцінки внутрішньої оцінки 

антикризової стійкості підприємств. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102265 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Нестеренко Оксана Олександрівна, Андрющенко Ірина Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методика формування стратегії управління витратами 

в контексті забезпечення сталого розвитку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методика формування стратегії управління витратами в контексті 

забезпечення сталого розвитку забезпечує вибір базової стратегії та 
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визначає управління витратами через функції і процеси діяльності, 

ґрунтуючись на концепції ланцюга формування цінностей. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102266 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ставерська Тетяна Олександрівна, Кащена Наталія Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Модель діджиталізації управління економічною 

активністю та сталим розвитком підприємства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Модель діджиталізації управління економічною активністю та сталим 

розвитком підприємства орієнтована на створення в єдиному контурі 

системи менеджменту інформаційної, аналітичної та управлінської 

інфраструктури задля комплексного вирішення завдань цифровізації 

управління окремими бізнес-процесами. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102267 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кащена Наталія Борисівна, Горошанська Олена Олександрівна, 

Жилякова Олена Валеріївна, Гаркуша Наталія Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Технологія оцінювання рівня економічної активності 

підприємства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропонована технологія конкретизує етапи оцінювання та ідентифікації 

рівня економічної активності підприємства на підставі узагальнюючого 

показника, який формується шляхом згортки часткових показників 

фінансової стійкості, платоспроможності, рентабельності, раціональності 

використання активів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102268 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Крутова Анжеліка Сергіївна, Кащена Наталія Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Концептуалізація адаптивного управління економічною 

активністю підприємств торгівлі в контексті цілей сталого розвитку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Концепція адаптивного управління економічною активністю та сталим 

розвитком підприємства торгівлі інтегрує загально-установчу, 

теоретико-методологічну, забезпечувальну та змістовно-сенсову 

компоненти та є підґрунтям для формування відповідної стратегії. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102269 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жилякова Олена Валеріївна, Андрющенко Ірина Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методика оцінки рівня внутрішньої антикризової 

стійкості підприємств роздрібної торгівлі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Оцінка внутрішньої антикризової стійкості, на відміну від існуючих, 

враховує галузеву специфіку торговельної галузі за групами проблем 

(управлінських, фінансових, торгово-операційних, маркетингових тощо) 

та дозволяє на основі встановленої зони внутрішньої антикризової 

стійкості визначити домінанти. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102270 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Янчева Ліана Миколаївна, Нестеренко Оксана Олександрівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Відображення інтелектуального капіталу в інтегрованій 

звітності за методикою бінарної оцінки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблено універсальну методику вартісної оцінки елементів 

інтелектуального капіталу в інтегрованій обліковій системі для 

розкриття структурованої інформації про них в інтегрованій звітності. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102271 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Близнюк Оксана Павлівна, Іванюта Оксана Миколаївна, Безугла 

Альона Ігорівна, Єгорова Олена Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методика експрес-оцінки фінансової стійкості 

підприємств роздрібної торгівлі на основі інтегрального підходу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методика експрес-оцінки фінансової стійкості підприємств роздрібної 

торгівлі на основі інтегрального підходу з використанням дескриптивної 

моделі аналізу фінансового стану та розрахунку шестифакторного 

інтегрального показника, який враховує особливості розвитку сучасних 

торговельних підприємств. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102272 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шевченко Світлана Віталіївна, Варіна Ганна Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Практичний твір з ілюстраціями «Набор мотивационных цитат 

«Расправь крылья» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У творі презентовано опис інструменту для роботи психологів, 

педагогів, соціальних працівників, арт-терапевтів, коуч-тренерів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102273 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шевченко Світлана Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Письмовий твір «Трансформационная игра «SWOT: Ревизия личности» 

Методическое пособие» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У методичному посібнику презентовано методологію та концептуальну 

ідею гри, визначено мету та завдання. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102274 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шевченко Світлана Віталіївна, Шевченко Микола Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Письмовий твір «Трансформационная коучинговая игра «Подводный 

мир: полное погружение» Методическое пособие» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У методичному посібнику презентовано методологію та концептуальну 

ідею гри, визначено мету та основні завдання гри. Висвітлено ідеї, що 

лягли в основу ігрового процесу. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102275 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шевченко Світлана Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Письмовий твір «Трансформационная диагностическая игра «История 

10 шагов» Методическое пособие» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У методичному посібнику презентовано методологію та концептуальну 

ідею гри, визначено мету та базові завдання гри. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102276 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шевченко Світлана Віталіївна, Варіна Ганна Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Практичний твір з ілюстраціями «Набор матриц «Жизненные 

трансформации» для работы с метафорическими картами» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У творі презентовано опис інструменту для психологів, коучів, 

тренерів. Надано інструкцію та характеристику складових набору. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102277 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Волобуєва Олена Олексіївна, Мердова Ольга Миколаївна, Чумак 

Сергій Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Донецький юридичний інститут МВС України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ескіз, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка ескізів «Віртуальний ситуаційний конструктор. Програмний 

3d-комплекс. Правила дорожнього руху» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір «Програмний 3d-комплекс. Правила дорожнього руху» є інструментом 

освітньої діяльності для створення інтерактивних сцен, що імітують 

різні місця дорожньо-транспортних пригод, автотранспортних засобів, 

перехресть, дорожніх знаків та об'єктів в режимі реального часу. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102278 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Волобуєва Олена Олексіївна, Мердова Ольга Миколаївна, Чумак 

Сергій Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Донецький юридичний інститут МВС України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ескіз, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка ескізів «Віртуальний ситуаційний конструктор. Програмний  

3d-комплекс. Огляд місця злочину» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір «Програмний 3d-комплекс. Огляд місця злочину» є інструментом 

освітньої діяльності для створення інтерактивних сцен, що імітують 

різні місця злочину, автотранспортних засобів, дозволяють дослідити 

територію та об'єкти в режимі реального часу, з можливістю його 

перегляду з будь-якого ракурсу. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102279 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бабіч Оксана Миколаївна, Шелег Михайло Геннадійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Метод оцінювання властивостей тексту в ході проведення 

аналітичного дослідження з обробки даних» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблені процедури формального представлення структури тексту і 

його оцінювання, а саме: надання вагових коефіцієнтів словоформам 
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на основі експертного оцінювання емоцій за Методом семантичного 

диференціалу; привласнення буквено-цифрового коду відповідним 

словоформам. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102280 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Попович Василь Михайлович, Таран Володимир Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет «Запорізька політехніка» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Кадрова політика в державній службі» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Таран В. О., Попович В. М. Кадрова політика в державній 

службі : навчально-методичний посібник для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна 

робота та 232 Соціальне забезпечення / В. О. Таран, В. М. Попович. - 

Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - 214 с. 
Анотація  

У посібнику висвітлюються найважливіші проблеми розвитку української 

держави, де одним із дієвих важелів успішного розвитку держави є її 

кадрова політика, особливо у сфері державної служби. Авторами 

наголошується, що кадрова політика є найважливішим інструментом 

реалізації політики держави. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102281 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Федорченко Євген Миколайович, Олійник Андрій Олександрович, 

Субботін Сергій Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет «Запорізька політехніка» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Система стохастичного пошуку оптимального 

розташування елементів у розподілених мережах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма призначена для вирішення задачі автоматизації 

процесу визначення оптимальної локації розміщення джерел живлення 
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і закріплення за ними споживачів в системі електропостачання за 

допомогою еволюційних алгоритмів. Розроблено модифікований 

генетичний алгоритм вирішення цієї задачі. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102282 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Базилюк Ельвіра Володимирівна, Марченкова Юлія Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір ужиткового мистецтва «Ансамбль одягу «Look again, think again» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Ансамбль одягу «Look again, think again» - це погляд у минуле через 

призму сьогодення. Для проектування ансамблю використано два 

джерела творчості: японський народний костюм і костюм епохи бароко. 

Прості форми, відсутність застібок, одяг на запах - домінантні риси 

японського народного костюма. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102283 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бідюк Петро Іванович, Беглиця Володимир Петрович, Йошіо Мацукі, 

Гожий Олександр Петрович, Калініна Ірина Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Features of Application of Monte Carlo Method with 

Markov Chain Algorithms in Bayesian Data Analysis» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Peter Bidyuk, Yoshio Matsuki, Aleksandr Gozhyj, 

Volodymyr Beglytsia, Irina Kalinina. Features of Application of Monte 

Carlo Method with Markov Chain Algorithms in Bayesian Data Analysis // 

Advances in Intelligent Sysyems and Computing IV / Selected papers from 

the International Conference on Computer Science and Information Technologies, 

CSIT 2019, September 17-20, 2019, Lviv, Ukraine. - 2020. - Р. 361-376. 
Анотація  

У статті обговорюються алгоритми методу Монте-Карло з ланцюгами 

Маркова (МКЛМ). Це алгоритми Метрополіс-Гастингса і Гіббса. 
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Наведені описи і основні можливості застосування алгоритмів. Методи 

МКЛМ розроблені для моделювання наборів векторів, відповідних 

багатовимірним розподілам ймовірностей. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102284 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Заботнова Мирослава Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національна академія Національної гвардії України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «International Political and Social Life» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: International Political and Social Life [Текст] : навчальний 

посібник для студентів ІІІ року навчання / М. В. Заботнова. - Дніпро : 

Середняк Т. К., 2019. - 278 с. 
Анотація  

Посібник спрямований на розвиток навичок аудіювання, письма, 

читання та говоріння. Представлені практичні завдання надають змогу 

студентам чітко диференціювати політичні системи англомовних країн 

світу; цінність міжнародних організацій; практично провести політичні 

дебати між студентами своєї групи. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102285 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Полюх Сергій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір науково-популярного характеру «Космические Учителя 

человечества. (По страницам дневников Елены Рерих) Книга 2. Матерь 

Мира» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проведено аналіз творів Олени Реріх та інших Космічних Вчителів 

щодо переродження мислення як основи кращої епохи. Проаналізовано 

як мислення еволюціонує або інволюціонує. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102286 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Макаренко Сергій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Теоретико-методологічні та прикладні засади формування 

інноваційної стратегії розвитку промислового підприємства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Висвітлено теоретико-методичні та прикладні засади формування 

інноваційної стратегії розвитку промислового підприємства у системі 

підвищення конкурентоспроможності національної та регіональних 

економік. Визначено проблеми впровадження інновацій у господарську 

діяльність промислового підприємства. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102287 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Купчук Ігор Миколайович, Шаргородський Сергій Анатолійович, 

Холодюк Олександр Володимирович, Левчук Костянтин Іванович, 

Гонтарук Ярослав Вікторович, Дідик Андрій Михайлович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Harvesting Cereals Optimization v. 1.1.5» 

(«Harvesting сereals v. 1.1.5») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Мова - «Delphi». У новій версії оптимізовано вихідний код та алгоритми, 

виправлено помилки виконання команд, розширено діапазон вибору 

технічних засобів та уточнено їх характеристики, а також збільшено 

перелік сільськогосподарських культур і доопрацьовано інтерфейс. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102288 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Железняк Катерина Леонідівна, Компанець Катерина Андріївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ - ІНСТРУМЕНТ 

СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглянуто проблеми існування підприємства у складному 

сучасному конкурентному середовищі. Визначено основні характеристики 

стратегії конкурентоспроможності підприємства. Запропоновано 

модель формування конкурентоспроможності стратегії автотранспортного 

підприємства. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102289 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Анонімно 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО Консалтинг» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «BBB_FinReports» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Спеціальний модуль для програмного продукту SAP Business One, що 

реалізує можливість вести бухгалтерську звітність, що містить 

інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових 

коштів підприємства відповідно до законодавства України. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102290 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Анонімно 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО Консалтинг» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «BBB_Аgricultural accounting and planning» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Спеціальний модуль для програмного продукту SAP Business One, що 

забезпечує виконання в системі певного переліку операцій та функцій, 

які виконуються для планування та обліку аграрного підприємства в 

програмному продукті відповідно до законодавства України. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102291 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Анонімно 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО Консалтинг» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «BBB_HRPayroll» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Спеціальний модуль для програмного продукту SAP Business One, що 

реалізує можливість вести облік руху працівників, пов'язаних з 

документальним оформленням прийому, переміщення і звільнення 

працівників, трудових відносин з працівниками та організації праці 

працівників відповідно до законодавства. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102292 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Король Світлана Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Сучасні проблеми кредитування суб'єктів господарювання 

банківськими установами» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Визначено найважливіші чинники впливу на вирішення питання про 

надання кредиту. Виокремлено основні проблеми кредитування суб'єктів 

господарювання банківськими установами. Представлено графічну 

інтерпретацію перспективних напрямів кредитної політики банків в 

Україні. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102293 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Малина Ірина Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник віршів «Беспощадная любовь. Первый том» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102294 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Корносенко Оксана Костянтинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Полтавський національний педагогічний університет  

імені В. Г. Короленка 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Оздоровчий фітнес: теорія і практика» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Оздоровчий фітнес: теорія і практика : навч.-метод. 

посіб. / О. К. Корносенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - 

Полтава : Сімон, 2020. - 273 с. 
Анотація  

Посібник має на меті формування у майбутніх тренерів і вчителів 

професійної компетентності щодо застосування сучасних фітнес-

технологій в закладах освіти, зокрема практики проведення занять з 

кардіо-, силового, ментального видів фітнесу, використання інвентарю 

й тренажерного обладнання. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102295 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Неклеса Олександр Вікторович, Юр'єв Денис Сергійович, Санакоєв 

Дмитро Борисович, Єфімов Володимир Веніамінович, Палешко Яна 

Сергіївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методичні 

рекомендації «АЛГОРИТМ ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ 

СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА 

ДОКУМЕНТУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ІЗ 

ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТИ МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ 

ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102296 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Манькусь Ірина Володимирівна, Недбаєвська Людмила Степанівна, 

Дармосюк Валентина Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Модель формування технологічної компетентності 

майбутнього викладача природничо-математичних наук» («МФТК») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Модель формування технологічної компетентності майбутнього 

викладача природничо-математичних дисциплін, розроблена на основі 

технологій контекстного навчання, методики занурення студентів у 

технологізоване освітнє середовище та інноваційних форм освітньої 

діяльності, обумовлює розвиток викладача. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102297 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дінжос Роман Володимирович, Манькусь Ірина Володимирівна, 

Дармосюк Валентина Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Студентоцентрований STEM-центр» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В центрі започатковано роботу п'яти університетських студій, в яких 

студентами створюються інноваційні освітні продукти з метою 

осучаснення та підвищення якості природничо-математичної освіти, а 

також запровадження інноваційних форм та методів освітньої діяльності. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102298 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Січко Ірина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Використання інтегрованого підходу на уроках «Я досліджую 

світ» в умовах Нової української школи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Січко І. О. Використання інтегрованого підходу на 

уроках «Я досліджую світ» в умовах Нової української школи // Науковий 

вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та 

психологія». - 2020. - Випуск 1 (11). - С. 166-168. 
Анотація  

У статті проаналізовано та представлено сутність поняття «інтеграція» 

у педагогіці за різними вченими-науковцями. Висвітлено використання 

інтегрованого підходу на уроках «Я досліджу світ» в світлі вимог Нової 

української школи. Теоретично обґрунтовано підвищення ефективності 

освітнього процесу. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102299 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Самойленко Наталія Миколаївна, Аверченко Валентина Іллівна, 

Байрачний Володимир Борисович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Системи технологій та промислова екологія» Ч. 1. 

Металургійний та енергетичний комплекс» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Самойленко Н. М. Системи технологій та промислова 
екологія. Ч. 1. Металургійний та енергетичний комплекс : навч. посіб. / 
Н. М. Самойленко, В. І. Аверченко, В. Б. Байрачний. - Харків : НТУ «ХПІ», 
Лідер, 2020. - 212 с. 

Анотація  
Розглянуто основні технології металургійного та паливно-енергетичного 
комплексу, які займають важливе місце у промисловості України. Дана 

характеристика негативного впливу технологічних процесів і виробництв 
на елементи навколишнього середовища. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102300 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Галиця Ігор Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір «Наукова розробка «ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКІ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЕЛІТИ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОРИВ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102301 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Сидоров Сергій Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка графічних зображень «BLATTERS» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Логотип «BLATTERS». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102302 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Білокур Микола Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ 

ДЕРЖАВИ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ 

БАЗОВИХ КОМПОНЕНТІВ СПРОМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ 

ПЛАНУВАННЯ В ОБОРОННОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Математичний апарат, який дозволяє: усунути експертів під час оцінки 

воєнної безпеки держави і відображати залежність її стану в набутті 

відповідних спроможностей; здійснювати аналіз альтернативних носіїв 

спроможностей щодо зменшення воєнних загроз; управляти життєвим 

циклом спроможностей. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102303 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Середа Катерина Віталіївна, Гайдамака Тетяна Борисівна, Дрожжина 

Галина Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Удосконалена техніка пошарової трансплантації 

амніотичної мембрани» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропонований спосіб передбачає формування дво- або тришарового 

амніотичного трансплантата і здійснення подальшої його фіксації 

одним рядом вузлуватих швів 10/00. Використання способу дозволяє в 

2-3 рази зменшити кількість швів на рогівці і відповідно хірургічний 

травматизм рогової оболонки. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102304 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мезенцева Аліна Василівна, Щанікова Валерія Валеріївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, складений твір, твір образотворчого 

мистецтва 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Складений твір «Метафорические ассоциативные карты 

«Самоидентификация» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Колода МАК «Самоідентифікація» - ефективний інструмент у роботі з 

підсвідомістю. За допомогою колоди можна зазирнути в світ прихованих 

емоцій та внутрішніх блоків, викликаних впливом соціуму. Усвідомити 

їх вплив на своє життя та зустрітися з істинним собою, щоб зрозуміти - 

хто ти є насправді. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102305 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тютін Віктор Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Базовий курс з алгоритмів машинного навчання з прикладами 

на мові R та на платформі Н2о» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102306 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чорна Олена Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Тези «Вияв синкретизму та аналітизму в українській податковій 

терміносистемі» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102307 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Косован Степан Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Зображення торговельної марки 

«CASABLANKET» («Торговельна марка «CASABLANKET») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір образотворчого мистецтва «Зображення торговельної марки 

«CASABLANKET» має графічний елемент у вигляді стилістичного 

зображення корони. Кольорова гама може бути будь-якою. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102308 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Миронов Тарас Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ескіз 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Ескіз твору архітектури «Multifunctional complex, consisting of 4 buildings 

with SMART and IoT functions» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ескіз багатофункціонального комплексу, який включає в себе 4 будівлі, 

які об'єднані одна з одною переходами і інтегровані одна в іншу, які 

мають форму кола, повноцінного трикутника, перевернутого неповного 

трикутника. Крім того, в комплекс входить 50-поверховий готельний 

комплекс. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102309 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Нестеренко Алла Никифорівна, Дученко Олександр Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Програма s-line для моделювання S-подібних 

кривих з квадратичною залежністю кривини від довжини дуги 

модельованої кривої» («s-line») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначена для моделювання S-подібних кривих з квадратичною 

залежністю кривини від довжини дуги модельованої кривої. В процесі 

моделювання визначаються коефіцієнти квадратичної залежності 

кривини та ордината точки перетину кривої. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102310 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Киричок Оксана Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ЛЮДЕЙ, 

ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ/СНІД» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Інформаційно-телекомунікаційна система 

«Моніторинг надання соціальних послуг в Україні: DATACHECK 

UKRAINE» («ITC «DATACHECK UKRAINE») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Система, яка надає засоби обліку консультацій та послуг, а також 

контролю і підтвердження учасниками проведення консультацій або 

надання послуг. Об'єктом автоматизації є процеси та послуги, які 

надаються субпідрядними некомерційними організаціями в рамках 

надання соціальних послуг, а також їх облік. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102311 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Миронов Павло Федорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру «Концепция 

создания клуба «Длинная спина» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У концепції представлено механізм створення нового клубу по інтересах, 

цілі і задачі діяльності клуба, права і обов'язки членів цього клубу, 

органи управління, девіз і атрибутика, статут тощо. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102312 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бебік Євген Валентинович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Дизайн печива «Рідне Дніпро» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Дизайн печива є зображенням авторського оригінального дизайну 

печива, що містить хвилясті узори та словосполучення «Рідне Дніпро». 

Зображення створене для нанесення на печиво при виробництві. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102313 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вавін Віталій Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Розцвіли сади» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Лірична пісня. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102314 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шестак Геннадій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Іграшка «Модель для самостійного складання без клею UGEARS 

«Підставка для телефона»/Toy «Model for self-assembly without glue 

UGEARS «Foldable phone holder» («Модель «Підставка для телефона»/Model 

«Foldable phone holder») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір є іграшкою у вигляді механічної об'ємної моделі для самостійного 

складання без клею. Іграшка виконана у різних ракурсах. Твір є 

іграшковою моделлю підставки для телефона. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102315 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шестак Геннадій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Іграшка «Модель для самостійного складання без клею UGEARS 

«Варіатор»/Toy «Model for self-assembly without glue UGEARS «Variator» 

(«Модель «Варіатор»/Model «Variator») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір є іграшкою у вигляді механічної об'ємної моделі для самостійного 

складання без клею. Іграшка виконана у різних ракурсах. Твір є 

іграшковою моделлю варіатора. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102316 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шестак Геннадій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Іграшка «Модель для самостійного складання без клею UGEARS 

«Рандомайзер»/Toy «Model for self-assembly without glue UGEARS 

«Random generator» («Модель «Рандомайзер»/Model «Random generator») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір є іграшкою у вигляді механічної об'ємної моделі для самостійного 

складання без клею. Іграшка виконана у різних ракурсах. Твір є іграшковою 

моделлю рандомайзера. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102317 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шестак Геннадій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Іграшка «Модель для самостійного складання без клею UGEARS 

«Автоматон Велосипедист»/Toy «Model for self-assembly without glue 

UGEARS «Automaton Cyclist» («Модель «Автоматон Велосипедист»/Model 

«Automaton Cyclist») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір є іграшкою у вигляді механічної об'ємної моделі для самостійного 

складання без клею. Іграшка виконана в різних ракурсах. Твір є іграшковою 

моделлю велосипедиста автоматона. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102318 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бабенко Петро Іванович, Прихожай Дмитро Володимирович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Виробничо-комерційна фірма «SUMY ELECTRON OPTICS» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Програмне забезпечення SEO FORCE-VP для 

запису та обробки результатів ізотеричних випробувань сипучих матеріалів» 

(«Програмне забезпечення SEO FORCE-VP») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для керування, запису та обробки результатів 

ізотеричних випробувань сипучих матеріалів. Функціонально програма 

забезпечує можливість керування системами, індикацію параметрів, 

збір інформації з термостатів. Програма має можливість збереження 

режимів роботи, створення звітів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102319 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кириченко Валентина Іванівна, Нечерда Валерія Борисівна, Гарбузюк 

Ірина Вікторівна, Тарасова Тетяна Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукове видання «Методичні рекомендації «Зміст, форми і методи 

формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій в 

закладах загальної середньої освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кириченко В. І. (Ред.), Нечерда В. Б., Гарбузюк І. В., 

Тарасова Т. В. (2019). Зміст, форми і методи формування просоціальної 

поведінки підлітків уразливих категорій в закладах загальної середньої 

освіти : метод. рек. - Кропивницький : Імекс-ЛТД. - 96 с. 
Анотація  

У творі узагальнено теоретичні знання щодо методів і форм виховної 

діяльності з підлітками та досвід, накопичений педагогами 

експериментальних закладів загальної середньої освіти, з формування 

просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій, а також 

розроблений на цій основі інструментарій. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102320 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Нечерда Валерія Борисівна, Кириченко Валентина Іванівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Методичний посібник «Підлітки уразливих категорій: типологія і 

особливості виховання в умовах закладів загальної середньої освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Нечерда В. Б. (Ред.), Кириченко В. І. (2019). Підлітки 

уразливих категорій: типологія і особливості виховання в умовах 

закладів загальної середньої освіти : метод. посіб. - Кропивницький : 

Імекс-ЛТД. - 134 с. 
Анотація  

Підсумовується теоретичне узагальнення і практична діяльність з 

дослідження проблематики виховання підлітків уразливих категорій у 

закладах загальної середньої освіти. Матеріали можуть бути використані 

у процесі підготовки семінарів, спецкурсів із загальної педагогіки, теорії і 

методики виховання. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102321 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Горнійчук Іван Вікторович, Наконечна Ганна Вікторівна, Євецький 

Віктор Леонідович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Мобільний застосунок для операційної системи 

Android, призначений для збору часових характеристик рукописного 

підпису користувачів - Signature Statisctic» («Signature Statisctic») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102322 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Процишина Ольга Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом, складений твір 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка пісень «Світанок» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

До збірки увійшли 8 пісень: «Дотик», «Серце», «Пробач», «Колискова», 

«Балада», «Забутися», «Прекрасність», «Світанок». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102323 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Інна Геллер (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру «Кто я? 

Кто они?» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Мета цієї книги - якомога більшій кількості людей допомогти звільнитися 

від неочікуваних сподівань, тому що саме неочікувані сподівання 

стають для нас образами, розчаруванням, тими емоціями, які впливають 

негативно на наше життя в тому чи іншому сенсі. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102324 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шумська Людмила Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія) 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Текст пісні до музичного твору Кристофера Тіна «Мрії про політ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Український текст пісні до музичного твору Кристофера Тіна «Мрії 

про політ». 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102325 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шумська Людмила Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія) 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Текст пісні до музичного твору Фіделя Калаланга «Варай-Варай» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Український текст пісні до музичного твору Фіделя Калаланга «Варай-

Варай». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102326 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Прудкий Данило Вікторович, Русакова Наталія Євгенівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Облік товарів у веломагазині. Додаток для 

адміністрування бази даних» («Веломагазин») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Додаток до адміністрування бази даних дозволяє вести облік товарів на 

складі та у магазині однієї мережі. Присутні можливості 

створення/редагування товарів, їх продаж та перенесення до чека. 

Можливо додавати нових клієнтів до бази та змінювати їх дані. Також 

присутній облік чеків. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102327 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Цирульнєв Юрій Борисович, Євдокимов Андрій Олексійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Програмний продукт «Комплекс програмних модулів для створення та 

управління електронними базами даних та електронними архівами 

електронних інформаційних ресурсів та документів за технологією 

«ДІДЖИТАЛ ДОКС ТЕХНОЛОДЖІ»/Software product «Software modules 

package for electronic databases and digital archives of digital information 

resources and documents creating and managing by using «DIGITAL DOCS 

TECHNOLOGY» («ДДТ/DDT») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Анотація відображає загальну структуру програмного продукту. Його 

функціонування забезпечується заданими правилами налаштованих 

робочих процесів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102328 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Цвєткова Алла Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру «Спосіб схуднення 

за допомогою ендорфінної дієти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Спосіб може бути використаний для лікування ожиріння за допомогою 

ендорфінної дієти завдяки поділу продуктів на групи залежно від 

виробітку гормонів радості та розробки індивідуального підходу до 

кожного пацієнта залежно від індивідуальних властивостей організму 

та способу життя. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102329 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Федорова Тетяна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів та особливості 

його функціонування у сфері господарської юстиції України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Федорова Т. С. Медіація як альтернативний спосіб 

вирішення спорів та особливості його функціонування у сфері господарської 

юстиції України // Прикарпатський юридичний вісник. - Випуск 6 (21), 

том 2 (2017). - С. 182-187. 
Анотація  

Автором статті проаналізовано медіацію як альтернативний спосіб 

вирішення спорів. Виявлено особливості її функціонування у сфері 

господарської юстиції України. Визначено переваги медіації 

(конфіденційність, швидкість вирішення спору, узгодження інтересів 

кожної зі сторін, економність тощо). 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102330 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Белей Світлана Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Розділ колективної монографії «Rural community as a subject of local 

government» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102331 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Процишина Ольга Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пісня «Прийди» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Це лірична вокальна пісня, яка несе в собі ідею заклику до пошуку 

щирого кохання, має філософсько-споглядальний характер. Написана 
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у тональності h-moll (сі мінор), темп - помірний, розмір - 12/8, форма - 

куплетна (1-й куплет, приспів, 2-й куплет, приспів, інструментальний 

програш, повтор приспіву).  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102332 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гаврилов Олег Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій комп'ютерної програми або сайту «Проект CREWNION» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сценарій буде використовуватися суто для працівників морського 

транспорту і нафтогазової галузі, здатний з високою точністю виконувати 

пошук кандидатів та роботи, залежно від вихідних даних, заданих 

роботодавцем. Фільтрування пошуку роботи за заздалегідь заданими 

параметрами. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102333 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Іващенко Тарас Григорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Посібник «СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ДОКУМЕНТІВ 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Посібник із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів 

державного планування рекомендується для використання центральними 

та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, спеціалістами і науковцями, залученими до консультацій, 

та представниками громадськості. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102334 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ододюк Вікторія Вікторівна, Яковенко Людмила Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру «Карта обстеження 

пацієнта з кістозними ураженнями щелеп» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Карта обстеження пацієнта з кістозними ураженнями щелеп створена 

для поглибленого вивчення цієї назологічної одиниці, об'єктивізації та 

систематизації даних щодо скарг, анамнезу захворювання, місцевого 

статусу та додаткових методів обстеження. Дана карта спрощує обробку 

отриманих даних. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102335 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Яковенко Анна Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Експрес-тест визначення факторів 

ризику мовленнєвих порушень з 2-х років» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102336 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Єгоров Ростислав Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Карта обстеження та ведення пацієнта з 

травматичним переломом нижньої щелепи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Карта обстеження та ведення пацієнта з травматичним переломом 

нижньої щелепи створена для поглибленого вивчення цієї нозологічної 

одиниці, об'єктивізації та систематизації даних щодо скарг, анамнезу 

захворювання, місцевого статусу, додаткових методів досліджень, 

лікування та ведення. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102337 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ухман Михайло Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій повнометражного художнього фільму «Шлях поколінь» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Історія про захисників незалежності України сьогодні в паралелі з 

історичними фактами діяльності УПА в 40-50 роки минулого століття. 

Містить реконструкцію подій на підставі документів. Головна ідея: 

естафета поколінь патріотів України в боротьбі з окупантами за 

незалежність України.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102338 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ковальчук Марія Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Методика визначення контингенту дітей з ризиком розвитку 

бронхіальної астми та медико-організаційні заходи, спрямовані на 

профілактику цієї патології» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Ковальчук М. П. Методика визначення контингенту 

дітей з ризиком розвитку бронхіальної астми та медико-організаційні 

заходи, спрямовані на профілактику цієї патології // Вісник соціальної 

гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2000. - № 2. - С. 46-49. 
Анотація  

 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102339 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Афанасенко Тетяна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір, музичний твір без тексту, 

складений твір 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Складений твір «Нотна збірка та антистрес-розмальовка для середніх 

класів «Дитячий каталог птахів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
Сучасне білінгвальне нотне видання для середніх класів музичної школи. 
Нотна збірка оздоблена ілюстраціями, а саме: антистрес-розмальовками 
Дзентенгл. У даному фортепіанному циклі, присвяченому образам 
природи, вдало поєднано багато жанрів у класичному та джазовому 

стилях. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102340 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Васіна Олена Валентинівна, Полонська Аліна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Креслення, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Графічне зображення з кресленням «Дизайн виробу «Моніторинговий 
побутовий бот» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Представлене графічне зображення з кресленням «Дизайн виробу 
«Моніторинговий побутовий бот», який призначений для відеоогляду в 
приміщеннях, оригінального дизайну та з покращеними функціональними, 
ужитковими та технологічними властивостями. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102341 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Остапенко Ігор Володимирович, Худякова Анастасія Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Креслення, твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір ужиткового мистецтва з кресленням «Чайний набір» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Представлений «Чайний набір» оригінального авторського дизайну з 

кераміки, що складається з семи предметів.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102342 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Краснодєд Тетяна Леонідівна, Бакіна Тетяна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Економіка малого підприємства на ринку нафтопереробних 

продуктів у короткостроковому періоді» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проведено економіко-діагностичний аналіз торговельного підприємства 

малого бізнесу, що функціонує на ринку нафто-паливної сировини в 

Запорізькій області. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102343 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Богосвятська Анна-Марія Іванівна, Ковальова Людмила Леонідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Зарубіжна література» підручник для 8 класу з поглибленим вивченням 

філології закладів загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У підручнику вміщено художні твори, відомості з теорії літератури, 

біографічні довідки про письменників, необхідні «фонові» матеріали.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102344 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Говорнян Лілія Серафимівна, Колесникова Дойна Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Інтегрований курс «Література» (румунська та зарубіжна)» підручник 

для 8 класу з навчанням румунською мовою закладів загальної середньої 

освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник написано відповідно до вимог Державного стандарту освіти 

та чинної програми. Ознайомлює з визначними явищами румунської 

та зарубіжної літератури. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102345 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Говорнян Лілія Серафимівна, Попа Марія Костянтинівна, Бурла Олена 

Костянтинівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Румунська мова» підручник для 8 класу з навчанням румунською 

мовою закладів загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник написано відповідно до вимог Державного стандарту 

загальної середньої світи. Реалізацію завдань мовленнєвої, мовної, 
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соціокультурної та діяльнісної змістовних ліній забезпечують уривки з 

оповідань, легенди, загадки, казки, скоромовки.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102346 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бабич Надія Денисівна (псевдонім), Гуйванюк Інеса Степанівна 

(псевдонім), Фонарюк Тетяна Іванівна, Морараш Анжела 

Костянтинівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Українська мова» підручник для 8 класу з навчанням румунською 

мовою закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

З допомогою цього підручника учні зможуть повторити вивчене і 

поглибити знання з фонетики, орфографії та морфології української 

мови, поліпшити володіння мовою за допомогою практичних завдань і 

вправ. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102347 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лебедь Регіна Клеменсівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Інтегрований курс «Література» (польська та зарубіжна)» підручник 

для 8 класу з навчанням польською мовою закладів загальної середньої 

освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник містить обов'язковий обсяг навчального матеріалу, необхідні 

теоретичні відомості й поняття, художні твори, передбачені чинною 

програмою. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102348 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дебрецені Оніка Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Інтегрований курс «Література» (угорська та зарубіжна)» підручник 

для 8 класу з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої 

освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний зміст підручника створено на історико-літературній основі, 

угорська та зарубіжна літератури представлені певними блоками. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102349 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шумицька Галина Василівна, Гнаткович Тетяна Дмитрівна, Ківеждій 

Олеся Василівна, Лукач Андріанна Юліївна, Борисова Єва Елемирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Підручник «Українська мова» підручник для 8 класу з навчанням 

угорською мовою закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник написаний відповідно до вимог чинної програми. Запропоновані 

вправи спрямовані на формування мовленнєвих, мовних, інтелектуальних 

і творчих умінь.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102350 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Браун Єва Ласловна, Зикань Христина Імрівна, Ковач-Буркуш 

Єлизавета Степанівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Угорська мова» підручник для 8 класу з навчанням угорською мовою 

закладів загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Матеріал підручника допоможе учням повторити й поглибити свої знання. 

Надано різноманітні як за тематикою, так і за складністю завдання. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102351 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Іванова Марія Станіславівна, Іванова-Хмєль Тереса Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Польська мова» підручник для 8 класу з навчанням польською мовою 

закладів загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник є концептуальним продовженням підручників нового 

покоління, спрямованих на формування стійких компетенцій мовної 

особистості, розвиток мовленнєвих навичок відповідно до чинної 

програми. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102352 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Говорнян Лілія Серафимівна, Попа Марія Костянтинівна, Бурла Олена 

Костянтинівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Румунська мова» підручник для 8 класу з поглибленим вивченням 

філології закладів загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Підручник написаний відповідно до вимог Державного стандарту 

загальної середньої освіти. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102353 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Скляренко Наталія Владиславівна, Чугай Богдана Русланівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Складений твір «Записник з ілюстраціями «Прямуй до цілі» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Записник з ілюстраціями «Прямуй до цілі» являє собою зброшурований 

блок сторінок у твердій обкладинці з інформаційним та ілюстративним 

наповненням. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102354 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Якименко Світлана Іванівна, Казанжи Ірина Володимирівна, 

Білявська Тетяна Миколаївна, Паршук Світлана Миколаївна, 

Авраменко Квітослава Богданівна, Тимченко Алла Анатоліївна, 

Рехтета Любов Олександрівна, Січко Ірина Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Колективна монографія «Підготовка майбутніх фахівців початкової 

освіти до роботи в умовах Нової української школи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до 

роботи в умовах Нової української школи : колективна монографія / за 

заг. ред. проф. Якименко С. І. - Миколаїв : СПД Румянцева, 2020. - 188 с. 
Анотація  

У колективній монографії представлено результати досліджень 

проблеми підготовки майбутніх фахівців початкової освіти в контексті 

сучасних освітніх парадигм, чинників їх професійного становлення, 

готовності реалізації Концепції «Нова українська школа». 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102355 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ярова Людмила Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Хореографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Хореографічна композиція «Журавлі» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Хореографічна композиція з використанням рухів сучасної пластики - 

«Журавлі». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102356 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Колодіна Анна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Поняття та значення техніко-криміналістичного забезпечення 

в діяльності з розслідування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Падей А. С. Поняття та значення техніко-криміналістичного 

забезпечення в діяльності з розслідування // Південноукраїнський 

правничий часопис. - 2015. - № 2. - С. 173-175. 
Анотація  

Стаття присвячена дослідженню питань поняття та значення техніко-

криміналістичного забезпечення в діяльності розслідування злочинів. 

Акцентується увага на використанні техніко-криміналістичних засобів 

і прийомів та технологій їх застосування. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102357 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дубініна Марина Вікторівна, Ксьонжик Ірина Володимирівна, Сирцева 

Світлана Володимирівна, Пісоченко Тетяна Сергіївна, Лугова Ольга 

Іванівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Курс лекцій «Облік у бюджетних установах: курс лекцій для здобувачів 

вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

для денної та заочної форм навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102358 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бутенко Олена Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «СУМІЩЕННЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ТА ФОРМУВАННЯ 

ПОРТФЕЛЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Досліджені завдання BCG, ABC-аналізу та XYZ-аналізу. Розроблені 

критерії визначення відмінностей у результатах аналізів ABC/XYZ та 

портфельного аналізу за допомогою матриці BCG та встановлені 

відмінності за результатами аналізу діяльності конкретного торговельного 

підприємства. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102359 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вакал Юлія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії «Формування 

аналітичної компетентності майбутніх магістрів освіти у процесі 

вивчення фахових дисциплін» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У дисертації запропоновано розв'язання наукової проблеми розвитку 

аналітичної компетентності майбутніх магістрів освіти в процесі 

вивчення фахових дисциплін. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102360 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Константіновська Олена Ернстівна, Ткаченко Руслан Юлійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Аудіовізуальний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Аудіовізуальний твір «Відеофільм «Злодійка в законі» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Героїня фільму - «Злодійка в законі» Маргарита Шахова, єдина жінка, 

яку бандити 50-х визнали «Злодійкою в законі». 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102361 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дєньга Оксана Василівна, Жук Дмитро Дмитрович, Малех Надія 

Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методика комплексного лікування гіпертрофічного 

гінгівіту» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропонована методика комплексного лікування гіпертрофічного 

гінгівіту (набряклої форми і фіброзної форми) основана на сумісному 

використанні різних фізичних методів. Схема фізіотерапевтичного 

впливу включає в себе одночасне застосування сеансів 

магнітолазеротерапії. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102362 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кулик Вікторія Анатоліївна, Єрмолаєва Марина Валентинівна, 

Левченко Зоя Михайлівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Функціонування 

онлайн-магазинів в Україні: податкові аспекти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті узагальнено організаційно-правові форми онлайн-магазинів, 

що здійснюють свою діяльність на території України. Авторами 

проаналізовані особливості оподаткування вітчизняних онлайн-магазинів. 

У статті запропоновано використовувати досвід країн ЄС у цій сфері. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102363 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бульбінський Анатолій Станіславович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка творів образотворчого мистецтва «Шахи і Дракони, 2020 рік» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Малюнки по темі гри Шахи і Дракони, малюнки - частина тизеру до 

мультфільму «Комашині історії». 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102364 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гончарова Ірина Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка картин-мініатюр «Больше нет» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Збірка картин-мініатюр «Больше нет» включає в себе 100 картин, 
намальованих з використанням олійної фарби. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102365 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Гончарова Ірина Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка ескізів «Czesc for you» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Збірка ескізів «Czesc for you» включає в себе 57 ескізів, відтворених з 
використанням олійної крейди, акрилової фарби на папері під час 
короткої подорожі в місто Гожув Великопольський (Польща). 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102366 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Галкін Василь Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру, літературний 
письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру «Робочий зошит 
«Державний фінансовий контроль для виконання практичних завдань 
здобувачами вищої освіти ступеня «магістр» спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» денної та заочної форми навчання» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102367 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Цибульський Віталій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Удосконалення 

методу розрахунку насипу дорожнього одягу на підходах до автодорожніх 

мостів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Досліджено процеси у земляному полотні та оптимізація конструкції 

шарів високого насипу на основі розподілу капілярної води в тілі 

земельного полотна. Удосконалено методику знаходження оптимальної 

капілярної системи шаруватих ґрунтів та розподілу капілярної води в 

тілі земляного полотна. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102368 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Цибульський Віталій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Розрахунок 

цементобетонного покриття, армованого композитними матеріалами, 

автодорожніх мостів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В даній роботі представлений розрахунок цементобетонного дорожнього 

одягу, армованого композитною арматурою з різною глибиною закладання. 

Висвітлена проблема погіршення стану дорожнього одягу з урахуванням 

зарубіжного досвіду. Отримані графіки залежності нормальних, 

еквівалентних напружень. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102369 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.02.2021 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

345 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Цибульський Віталій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Лабораторний 

практикум з виконання експериментальних робіт з Опору матеріалів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В даній роботі представлені теоретичні та експериментальні дослідження 

для вивчення фізико-механічних характеристик матеріалів. На основі 

експериментальних дослідів перевіряють точність теоретичних 

формул, а також міцність, жорсткість конструкцій або їхніх моделей. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102370 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Цибульський Віталій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Алгоритм розрахунку 

армованого цементобетонного дорожнього одягу на прогоновій будові 

моста у програмі Mathcad» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Удосконалений алгоритм розрахунку армованого цементобетонного 

дорожнього одягу на прогоновій будові моста на підставі теорії згину 

шаруватих конструкцій, яка врахує поперечні нормальні напруження 

від обтиснення. Методика передбачає основні варіанти роботи 

дорожнього одягу. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102371 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Цибульський Віталій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

346 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Development of а 

method for calculating reinforced concrete structural elements of pavement 

bridges» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102372 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мишко Вероніка Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Хореографічний твір «TANGO» - Showdance Standard, (шоу-танець з 

європейської програми)» («TANGO») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шоу з європейської програми з використанням елементів танців «Танго», 

«Повільний фокстрот», «Аргентинське танго». Танго розкриває 

пристрасть, глибокі почуття та інтелект. І перш за все це історія про 

спілкування двох. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102373 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мишко Вероніка Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Хореографічний твір «Good Girl» - Showdance Standard, (шоу-танець з 

європейської програми)» («Good Girl») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Шоу з європейської програми з використанням елементів танців 

«Повільний вальс», «Танго», «Віденський вальс», «Повільний 

фокстрот», «Квік-степ», «Аргентинське танго». Розкриває образ веселої 

та грайливої танцівниці. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102374 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Токарєва Тетяна Станіславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Синонімія з точки зору стилістики» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Токарєва Т. С. Синонімія з точки зору стилістики // 

Наукові записки. Серія: Філологічні науки. - 2020. - Випуск 187. - С. 168-174. 
Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102375 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Токарєва Тетяна Станіславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «До питання про самостійну роботу учнів в оволодінні 

іноземною мовою» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Токарєва Т. С. До питання про самостійну роботу 

учнів в оволодінні іноземною мовою // Наукові записки. Серія: Педагогічні 

науки. - 2020. - Випуск 186. - С. 172-177. 
Анотація  

 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102376 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сергієнко Віктор Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ КИТ 

ДІДЖИТАЛ» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма фіксування судового процесу (судового засідання) 

та інших процесів з фіксацією та відтворенням звуку «Акорд», 2.х. 

(«Акорд») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма належить до спеціалізованого програмного 

забезпечення, призначеного для фіксування судового процесу (судових 

засідань) зі створенням аудіо-, відеофонограм, їх збереженням на мережеві 

ресурси (файл-сервер) та/або компакт-диски, внесення та редагування 

загальної інформації. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102377 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кучеренко Наталія Леонідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір науково-практичного характеру «Школа молодых родителей, 

психология «Ваш гармоничный ребенок» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір «Школа молодых родителей, психология «Ваш гармоничный 

ребенок» є авторською програмою з розвитку та виховання дитини від 

0 до 17 років. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102378 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Краснодєд Тетяна Леонідівна, Бакіна Тетяна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Сучасне підприємство на аграрному ринку Запорізької 

області: економічний аналіз діяльності та діагностика розвитку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Краснодєд Т. Л., Бакіна Т. В. Сучасне підприємство на 

аграрному ринку Запорізької області: економічний аналіз діяльності та 

діагностика розвитку // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». - 

2020 р. - № 3(59). - С. 101-105. 
Анотація  

Здійснено інтегральну оцінку ефективності використання ресурсного 

потенціалу та діагностику конкурентоспроможності аграрного 

підприємства в цілому. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102379 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Головченко Сергій Іванович, Дмитренко Марія Йосипівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A KEY TO 

SUCCESSFUL ADAPTATION OF RESCUE SERVICE WATCH 

COMMANDERS» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена проблемі професійної комунікативної компетентності 

як умові адаптивної поведінки начальників караулів оперативно-

рятувальної служби ДСНС України. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102380 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Курлянський Сергій Сергійович, Шаров Сергій Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Програмно-педагогічний засіб з курсу 

«Проектування програмного забезпечення» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Програмно-педагогічний засіб призначений для аудиторної та самостійної 

роботи студентів з курсу «Проектування програмного забезпечення». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102381 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кравець Микола Дмитрович, Дьяченко Сергій Валентинович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «CrossАСТОР» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102382 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вовк Неля Павлівна, Дячкова Ольга Михайлівна, Мохнар Людмила 

Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «PSYCHOLOGICAL APPROACHES OF IMPROVEMENT 

OF THE EFFICIENCY OF COMMUNICATION IN THE CONDITIONS 

OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті виокремлено психологічні підходи до підвищення ефективності 

організації та здійснення комунікації в умовах антикризового управління 

на основі експлікації понять «кризова ситуація», «антикризове 

управління», «соціальна комунікація», «комунікація в умовах кризи». 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102383 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Куріненко Володимир Леонідович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙКЮЖН ІТ» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «MEGAPOLIS. ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ 

ЗАЯВНИКА» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма призначена для вирішення наступних завдань: 

можливість заявника переглядати історію запитів та відповідей; обмін 

необхідною інформацією між Особистим кабінетом заявника та онлайн-

сервісом оплати Приват 24 для надання послуги зі сплати боргу. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102384 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Софія Рудік (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «ІСТОРІЯ ОДНОГО ЯНГОЛА» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Книга про зустріч дівчини з Янголом, про місто, яким катають на 

білому кабріолеті, їх пригоди і навіть трохи про джаз ... Куди вони 

прямують і які Знання передає представник Божественного світу, 

дізнаєтеся, читаючи «Історію одного Янгола». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102385 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Задорожна Катерина Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІКАЛ АДВАНСТ» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Збірка клінічних маршрутів пацієнтів мережі медичних 

центрів Он Клінік та ДокторПро: отоларингологія (перше видання)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Використовуються лікарями мережі медичних центрів Он Клінік та 

ДокторПро при наданні медичних послуг пацієнтам. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102386 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Задорожна Катерина Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІКАЛ АДВАНСТ» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Збірка клінічних маршрутів пацієнтів мережі медичних 

центрів Он Клінік та ДокторПро: акушерство та гінекологія (перше 

видання)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Використовуються лікарями мережі медичних центрів Он Клінік та 

ДокторПро при наданні медичних послуг пацієнтам. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102387 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Задорожна Катерина Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІКАЛ АДВАНСТ» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Збірка клінічних маршрутів пацієнтів мережі медичних 

центрів Он Клінік та ДокторПро: ендокринологія (перше видання)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Використовуються лікарями мережі медичних центрів Он Клінік та 

ДокторПро при наданні медичних послуг пацієнтам. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102388 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Задорожна Катерина Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІКАЛ АДВАНСТ» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Збірка клінічних маршрутів пацієнтів мережі медичних 

центрів Он Клінік та ДокторПро: неврологія (перше видання)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Використовуються лікарями мережі медичних центрів Он Клінік та 

ДокторПро при наданні медичних послуг пацієнтам. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102389 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Павлов Костянтин Володимирович, Павлова Олена Миколаївна, 

Коротя Мирослав Іванович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Регулювання діяльності регіональних газорозподільних 

підприємств України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Павлов К. В., Павлова О. М., Коротя М. І. Регулювання 

діяльності регіональних газорозподільних підприємств України : монографія / 

К. В. Павлов, О. М. Павлова, М. І. Коротя. - Луцьк : СПД Гадяк Жанна 

Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2020. - 256 с. 
Анотація  

В монографії висвітлено результати дослідження етапів становлення 

газової промисловості в державі, а також послідовність їх реалізації. 

Визначено особливості тарифоутворення в газовій сфері України, а 

також відображено нормативно-правові основи її функціонування. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102390 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Павлова Олена Миколаївна, Павлов Костянтин Володимирович, 

Новосад Оксана Володимирівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Інноваційна політика підвищення конкурентоспроможності 

регіональних газових підприємств» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Павлова О. М., Павлов К. В., Новосад О. В. Інноваційна 

політика підвищення конкурентоспроможності регіональних газових 

підприємств : монографія / О. М. Павлова, К. В. Павлов, О. В. Новосад. - 

Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 

2021. - 296 с. 
Анотація  

В монографії узагальнено існуючі та нові науково-методичні прийоми 

та підходи до висвітлення відносно нового вектора наукової прогалини, 

як: інноваційна політика конкурентоспроможності газорозподільних 

підприємств Західного регіону. Окреслено роль інноваційної спрямованості. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102391 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Глова Ірина Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Мотивація професійної діяльності державних службовців 

місцевих органів виконавчої влади» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Малімон Л. Я. Мотивація професійної діяльності 

державних службовців місцевих органів виконавчої влади [Текст] : 

монографія / Л. Я. Малімон, І. В. Глова. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 220 с. 
Анотація  

Здійснено психологічний аналіз змісту та особливостей мотивації 

професійної діяльності державних службовців місцевих органів виконавчої 

влади: розкрито концептуальні основи вивчення проблеми мотивації в 

психології; запропоновано структурно-динамічну модель мотивації 

професійної діяльності. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102392 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Троценко Павло Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Двигуни майбутнього - продовження» («Двигатели будущего?») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В даному творі представлені нові конструкції генераторів крутного 

моменту. Ці двигуни, як генератори крутного моменту, створені на 

основі уніполярних генераторів. Крім того на основі розроблених автором 

нових та наявних уніполярних генераторів створені нові конструкції 

джерел електричної енергії. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102393 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Заранко Сергій Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Брошура «Посібник перукаря» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Брошуру написано для учбових занять на семінарах для перукарів, а 

також для самостійного навчання. Цей посібник стане в нагоді для 

ознайомлення з термінологією майстра перукаря та з базовими елементами 

стрижки. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102394 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шестопалова Людмила Федорівна, Луцик Володимир Леонідович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Комплекс експериментально-психологічних методик 

для діагностики субсенсорних зорово-перцептивних процесів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Науковий твір включає дві нові методики: методика формування 

субсенсорного стимулу; методика психофізіологічного підтвердження 

значущості субсенсорного стимулу. Призначено для діагностики та 

об'єктивізації зорово-перцептивних процесів, що відбуваються на 

субсенсорному та усвідомлюваному рівнях. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102395 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Аль-Зубаіді Світлана Рустамівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «НЕ ЗВАЖАЙ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102396 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Аль-Зубаіді Світлана Рустамівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом «Never mind» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102397 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Афанасенко Тетяна Володимирівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, музичний твір без тексту, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Складений твір «Нотна збірка-розмальовка "ПІАНОЛЕНД, ДЖАЗ, 

ПОП, КЛАСИКА для початківців. Частина 1» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сучасне білінгвальне нотне видання для початківців 1-2 року 

навчання, що презентує джазовий, поп- та класичний напрямки.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102398 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Косарєва Галина Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Творчість Тараса Шевченка в інтертекстуальному дискурсі 

поетів-вісімдесятників» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Косарєва Г. С. Творчість Тараса Шевченка в 

інтертекстуальному дискурсі поетів-вісімдесятників // Вісник 

Житомирського державного університету імені Івана Франка. - 2017. - 

Вип. 1 (85). - С. 53-58. 
Анотація  

У статті актуалізовано поетичну творчість Т. Шевченка крізь призму 

лірики поетичного покоління 80-х років ХХ століття. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102399 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Богиня Лариса Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник з української мови як іноземної «Сходинки. 

Початково-предметні курси з природничих дисциплін» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Богиня Л. В. Сходинки. Початково-предметні курси з 

природничих дисциплін. Навчальний посібник з української мови як 

іноземної // Л. В. Богиня. - Полтава : ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 

2020. - 118 с. 
Анотація  

Цей посібник є частиною комплексу навчальних матеріалів з української 

мови як іноземної для студентів, що проходять підготовку до вступу на 

спеціальності медико-біологічного профілю закладів вищої освіти 

України. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102400 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Чкан Ірина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Іноземні інвестиції в аграрний сектор України: стан і 

аспекти розвитку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Здійснено оцінку стану прямих інвестицій в економіку України та 

визначено вплив іноземного інвестування на розвиток аграрного сектору 

країни. Виявлено, що за допомогою залучення іноземних інвестицій 

підвищується конкурентоспроможність національної продукції. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102401 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Найда Віталій Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Сценарій повнометражного фільму «Вхопити Бога за Бороду» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Хто може допомогти наркоману, якого виганяє з дому рідна мати і якому 

погрожує за несплату за дозу місцевий дільничний - тільки Бог в образі 

звичайного Безхатька. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102402 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ящун Тетяна Вікторівна, Громов Євген Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Українська інженерно-педагогічна академія 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір наукового характеру «Формування загальної 

інструментальної компетенції інженерів-педагогів на основі комп'ютерних 

інформаційно-навчальних засобів: стан проблеми»  
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглянуті основні складові інструментальної компетенції, здійснено 

пошук нових підходів до організації, управління, інформаційного 

забезпечення навчання основ професійного використання комп'ютерних 

технологій та відбір тих з них, що відповідають умовам підготовки за 

напрямом «Професійна освіта». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102403 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Комаренко Євген Вадимович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), музичний твір з текстом, 

складений твір, твір образотворчого мистецтва 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка музичних творів «Музично-поетична феєрія ВАЛЬОР» 

(«Вальор») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Поезія в збірці написана в стилі середньовіччя про найвищі цінності - 

кохання, любов до Батьківщини, лицарство, мужність, жіночність, 

відвагу, стійкість, доблесть тощо, притаманні у всі часи, для всіх країн 

та націй, у вигляді 24-х пісень покладена на музику, створена в 

унікальному поєднанні стилів. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102404 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Нєнно Ірина Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник лекцій науково-практичного характеру «Курс лекцій 

«БІЗНЕС-ГРАМОТНІСТЬ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Бізнес-грамотність - це формування системного мислення щодо 

створення власних проєктів, втілення бізнес-ідей, народження та 

розвиток власних задумів з точки зору професійного менеджменту. Це 

освіта для всієї родини, яка хоче зрозуміти, що таке бізнес як система. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102405 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лункіна Тетяна Іванівна, Бурковська Алла Валентинівна, Бурковська 

Анна Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «FEATURES OF FORMING SOCIO-RESPONSIBLE 

BEHAVIOR IN THE CONSUMER OF ORGANIC PRODUCTION OF 

THE AGRICULTURAL SECTOR IN UKRAINE» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102406 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Тимошик Дмитро Михайлович, Тира Ігор Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Приватне підприємство «АБП-сервіс» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Система автоматизації обліку для малого 

бізнесу AutoSelling» («AutoSelling») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Система автоматизації торгівлі, послуг, складського обліку товарів, 

замовлень та фінансового обліку для малого бізнесу із вбудованим 

програмним PPO. Має каталог більше 20 млн. найменувань автозапчастин 

разом з базою їх аналогів та фотографій. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102407 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Галиця Ігор Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Наукова розробка «СТРАТЕГІЧНІ ІННОВАЦІЙНО-

КРЕАТИВНІ КОМПЛЕКСИ: ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102408 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Малаховський Дмитро Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Мимо не пройти» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102409 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бойко Тетяна Олексіївна, Омелянова Вікторія Юріївна, Дворна Анна 

Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Еколого-біологічна характеристика деревних порід для 

створення рекреаційної зони в смт Каланчак (Херсонська область)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Зелені насадження міських територій є компонентами, які здатні 

пом'якшити негативний вплив антропогенних факторів та вирішити 

низку важливих екологічних, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних 

та естетичних питань. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102410 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сіренко Наталя Миколаївна, Мікуляк Катерина Анатоліївна, 

Олейніченко Крістіна Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «The State and Tendencies of Development of Agrarian 

Receipts in the Ukrainian Agrarian Sector» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102411 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кондрат Світлана Степанівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка віршів «Шляхами українців» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102412 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кондрат Світлана Степанівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка віршів «Небо» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102413 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вишневська Людмила Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Курс лекцій для студентів фармацевтичних спеціальностей «Етика і 

деонтологія у фармації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У виданні викладено основи етики та деонтології у застосуванні до 

практичної діяльності фахівців у фармацевтичній галузі. Стисло надано 

теоретичний матеріал відповідно до навчальної програми дисципліни. 

Розглянуто сучасний стан фармацевтичної етики і деонтології та 

відображені шляхи їх розвитку. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102414 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вишневська Людмила Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Практикум для студентів фармацевтичних спеціальностей «Етика і 

деонтологія у фармації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Практикум призначений для студентів спеціальності «Фармація, 

промислова фармація» та для викладачів, що здійснюють викладання 

дисциплін морально-етичного спрямування. З певною адаптацією його 

можливо використовувати на курсах підвищення кваліфікації 

фармацевтичних працівників. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102415 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Башкевич Ірина Василівна, Євсейчик Юрій Борисович, Медведєв 

Костянтин Володимирович, Янчук Леонід Леонідович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний транспортний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Визначення функції інтенсивності відмов на основі марківського 

процесу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Життєвий цикл конструкції (або її елемента) розглядається як марківський 

процес з дискретними станами і неперервним часом. Прийнято п'ять 

експлуатаційних станів, в яких може знаходитися конструкція.  

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102416 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гутаревич Юрій Феодосійович, Шуба Євгеній Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний транспортний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Поліпшення паливної економічності та енергетичних показників 

бензинового двигуна використанням добавки водневмісного газу до 

повітряного заряду» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті наведені результати експериментальних та розрахункових 

досліджень впливу добавки водневмісного газу на показники роботи 

бензинового двигуна в різних швидкісних і навантажувальних режимах. 

Отримані поліноміальні залежності, які описують паливо-економічні та 

енергетичні показники двигуна. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102417 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Поллак Тетяна Сергіївна, Кокора Сергій Степанович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Сайт Farvater travel» («КП «Сайт Farvater travel») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма включає в себе інформацію щодо турів всіх профільних 

агентств України та призначена для пошуку та купівлі турів онлайн. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102418 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кухар Віталій Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАФІН ЕНТЕРПРАЙЗ» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «POS MAFIN» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У програмі реалізовані функції повноцінного POS-термінала з усіма 

видами оплат (NFC, Visa, MasterCard), інтегрованою системою лояльності, 
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зчитуванням Qr-code, номенклатурою товарів з налаштуванням 

персональних продажів товарів. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102419 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Литовченко Олена Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методичні рекомендації «Зміст і технології позашкільної 

освіти для старшокласників» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Литовченко О. В. Зміст і технології позашкільної освіти 

для старшокласників : методичні рекомендації / [О. В. Литовченко]. - 

Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. - 104 с. 
Анотація  

Методичні рекомендації висвітлюють сучасні соціально-педагогічні 

технології позашкільної освіти соціальної профілактики, тренінгові 

технології, технології з використанням потенціалу театрального мистецтва 

та програму тренінгу «Соціальне становлення людини: свідомий вибір 

цінностей та пріоритетів». 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102420 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мачуський Валерій Віталійович, Вербицький Володимир 

Валентинович, Корнієнко Анна Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методичні рекомендації «Впровадження сучасного 

змісту позашкільної освіти: підготовка педагогів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Впровадження сучасного змісту позашкільної освіти: 

підготовка педагогів : методичні рекомендації / [В. В. Вербицький,  

А. В. Корнієнко, В. В. Мачуський]. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 

2020. - 144 с. 
Анотація  

Методичні рекомендації містять матеріали щодо методичної роботи з 

педагогічними кадрами, системи роботи з молодими педагогами, що 
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дозволить ефективно планувати та здійснювати роботу щодо підвищення 

професійної компетентності педагогічних працівників закладів 

позашкільної освіти. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102421 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Корнієнко Анна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Методичні рекомендації «Зміст і технології позашкільної 

освіти для вихованців підліткового віку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Корнієнко А. В. Зміст і технології позашкільної освіти 

для вихованців підліткового віку : методичні рекомендації /  

[А. В. Корнієнко]. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. - 112 с. 
Анотація  

Методичні рекомендації спрямовані на формування ціннісних орієнтацій 

у вихованців підліткового віку в освітньому процесі закладів позашкільної 

освіти, містять навчальну програму з позашкільної освіти художньо-

естетичного напряму та тренінг для вихованців підліткового віку. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102422 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бойко Анна Едуардівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук 

України 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Методичні рекомендації «Зміст і технології позашкільної 

освіти для вихованців молодшого шкільного віку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Бойко А. Е. Зміст і технології позашкільної освіти для 

вихованців молодшого шкільного віку : методичні рекомендації /  

[А. Е. Бойко]. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. - 102 с. 
Анотація  

Методичні рекомендації висвітлюють важливі аспекти формування у 

молодших школярів іншомовної компетентності. Розроблені зміст, 

форми, методи роботи з молодшими школярами в закладах позашкільної 

освіти, що формують здатність до творчого самовираження, критичного 

мислення тощо. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102423 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сіваченко Юлія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Любовь дарю» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102424 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Олійник Андрій Петрович, Карпаш Олег Михайлович, Карпаш 

Максим Олегович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір «МЕТОДИКА З МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ 

ПОШИРЕННЯ АГРЕСИВНИХ РЕЧОВИН В ПРИЛЕГЛИХ ДО 

АВАРІЙНОГО ТРУБОПРОВОДУ ЗОНАХ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методика дає змогу обчислити значення параметрів швидкості витікання 

рідин з трубопроводу внаслідок втрати ним герметичності та з 

урахуванням агресивного характеру речовин, що транспортуються, а 

також визначити розподіл концентрацій шкідливих речовин в середовищі. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102425 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Рожков Владислав Олександрович, Павленко Віктор Олексійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Біомеханіка метання молоту» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Рожков В. О., Павленко В. О. Біомеханіка метання 

молоту : монографія. - Харків : ХДАФК, 2020. - 164 с. 
Анотація  

У монографії представлені параметри техніки провідних метальників 

молоту сучасності, досліджується взаємозв'язок фаз метання та їх вплив 

на змагальний результат кваліфікаційних метальників. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102426 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чекалкіна Вікторія Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Дед Мороз и Снегурочка. Украинские артели и фабрики 

игрушек 1939-1969» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Виктория Чекалкина. Дед Мороз и Снегурочка. 

Украинские артели и фабрики игрушек 1939-1969. - К. : ВД АДЕФ-

Украина, 2020. - 128 с. 
Анотація  

Проведена систематизація підставочних фігур під новорічну ялинку - 

Дідів Морозів і Снігуроньок, ватних та з пап'є-маше, виготовлених в 

Україні з 1939 по 1969 роки за містами, артілями тощо. Основою для 

цього видання стала особиста колекція автора, а також експонати 

музеїв та приватних колекцій. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102427 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Трегуб Наталія Євгеніївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методичні рекомендації з дисципліни «Інноваційні та 

традиційні технології в дизайні інтер'єрів і меблів» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
Методичні рекомендації призначені для студентів ІІ рівня СВО «Магістр» 
за освітньо-професійною програмою «Концептуальний дизайн» спеціальність 
022 «Дизайн» галузь знань 02 «Культура і мистецтво». 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102428 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Остапенко Ігор Володимирович, Синельніков Михайло Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Креслення, твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір ужиткового мистецтва з кресленням «Комплект посуду для 
чаювання» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Представлений комплект оригінального авторського дизайну з кераміки, 
що складається з п'яти елементів. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102429 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Остапенко Ігор Володимирович, Сізов Анатолій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Креслення, твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір ужиткового мистецтва з кресленням «Комплект посуду для 

української страви» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Представлений комплект оригінального дизайну з кераміки, що 

складається з п'яти елементів виробу. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102430 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Токарєва Ксенія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Соціально-правова природа медіації як альтернативного 

способу вирішення спорів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті проаналізовано природу медіації як альтернативного способу 

вирішення спорів. Встановлено, що медіація є не лише правовим, а й 

соціальним феноменом. Наголошено на тому, що природа медіації 

відповідає соціально-правовій природі конфлікту. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102431 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Токарєва Ксенія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Питання об'єкта адміністративно-правового регулювання 

медіації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена дослідженню елемента адміністративно-правового 

регулювання - медіації. Розкрито, що суб'єктний склад відносин у сфері 

медіації утворюють сторони спору, де хоча б одна з них має владні 

повноваження, та незалежний медіатор. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102432 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Токарєва Ксенія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Угода за результатами медіації в системі адміністративно-

правового регулювання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проаналізовано угоду за результатами медіації у сфері адміністративного 

регулювання. Здійснено порівняльно-правовий аналіз медіаційної 

угоди та мирової угоди, розглянуто можливість віднесення угоди до 

адміністративних договорів. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102433 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Токарєва Ксенія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Принципи впровадження інституту медіації у публічно-правових 

спорах в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Досліджено принципи впровадження інституту медіації у публічно-

правових спорах в Україні. Установлено, що основним шляхом 

упровадження інституту медіації у вирішенні публічно-правових спорів 

є створення та постійне вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання медіації. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102434 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Токарєва Ксенія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Суб'єкти адміністративно-правового регулювання медіації» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Статтю присвячено дослідженню суб'єктивного складу адміністративно-

правового регулювання медіації. Розвиток альтернативних способів 

врегулювання спорів, примирних процедур є пріоритетним напрямом 

вдосконалення механізму захисту порушених суб'єктних прав. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102435 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вишновецька Світлана Василівна, Вишновецький Вадим Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «До питання про необхідність зміни методологічного підходу в 

забезпеченні екологічної безпеки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Вишновецька С. В., Вишновецький В. М. До питання 

про необхідність зміни методологічного підходу в забезпеченні екологічної 

безпеки // Юридичний вісник. Повітряне та космічне право. - 2020. - 

№ 3 (56). - С. 9-14. 
Анотація  

Розглянуто поняття екологічної безпеки на основі аналізу наукової 

літератури та законодавства. Обґрунтовано необхідність зміни 

методологічного підходу до її забезпечення. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102436 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ярова Тетяна Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка музичних творів «Культурно-мистецький проект Тетяни Ярової 

«Музика для юнацтва» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102437 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гайбура Ольга Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Було-стало» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102438 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гайбура Ольга Олександрівна, Николишин Віктор Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Вибачення» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102439 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бояренцева Людмила Юріївна, Павленко Леся Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), музичний твір без тексту, 

музичний твір з текстом, складений твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка музичних творів «Дорога кохання». Музика і пісні до драми 

Панаса Мирного «Лимерівна» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102440 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Валуйсков Олег Станіславович, Валуйсков Сергій Станіславович, 

Артемчук Олексій Олегович, Курилев Ігор Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Синопсис українського фольк-мюзиклу 

Vibrations (Вібрації)» («Синопсис мюзиклу Vibrations») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сучасна історія кохання двох представників української діаспори в 

Америці (стріт-денсера та рокера), які готують святковий виступ на 

честь історичного факту 130 річчя створення української діаспори в 

Америці та долають, з допомогою митців з України, соціальні, творчі, 

екологічні перешкоди. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102441 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Скрипник Ірина Леонідівна, Кульбашна Ярослава Аркадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Модель формування 

праксеологічної компетентності майбутніх магістрів стоматології» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір окреслює спосіб проектування процесу підготовки конкурентоздатного 

фахівця шляхом оновлення змісту і технічного компонента професійної 

підготовки, його наукового теоретико-методологічного обґрунтування.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102442 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Белічко Олег Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Роман «COVID. УДАР ДРАКОНА» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102443 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Колодіна Анна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Про деякі питання застосування технологічного підходу в 

криміналістичній методиці розслідування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглядаються поняття й мета криміналістичної технології, 

увага зосереджена на проблемних питаннях, зокрема виокремлюється 

технологічний підхід у криміналістичній методиці розслідування 

злочинів. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102444 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Колодіна Анна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Евристичний підхід до побудови методики розслідування 

злочинів: актуальні питання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Формування окремих методик розслідування злочинів пов'язане з 

низкою питань, зокрема й теоретико-методологічного характеру. Серед 

таких питань нерідко можна зустріти дослідження, що стосується 

технологічного підходу до побудови методики розслідування злочинів.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102445 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Колодіна Анна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Екстраполяція принципів окремих методик розслідування в 

слідчу діяльність» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Формування окремих методик розслідування злочинів пов'язане з 

низкою питань, зокрема, теоретико-методологічного характеру. Одною 

з таких проблем є аналіз та систематизація принципів криміналістичної 

методики та їх екстраполяція у діяльність з розслідування злочинів. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102446 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кірін Роман Станіславович, Коротаєв Володимир Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Збройове право» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кірін Р. С., Коротаєв В. М. Збройове право : навчальний 

посібник / Р. С. Кірін, В. М. Коротаєв // М-во внутр. справ України, 

Дніпр. наук.-досл. експерт.-кримінал. центр. - Дніпро : Журфонд. - 348 с. 
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Анотація  

Подано навчальний матеріал в сфері правового регулювання сукупності 

збройових відносин: новітньої історії та наукових засад збройового 

права, обігу, експертизи, безпеки зброї, а також джерел міжнародного 

та зарубіжного збройового права. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102447 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Золковер Андрій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Макроекономічна стабільність як інструмент детінізації 

національної економіки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102448 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Золковер Андрій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Інституційна складова механізму детінізації національної 

економіки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102449 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Полторак Анастасія Сергіївна, Баришевська Інна Володимирівна, 

Мельник Ольга Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Механізм гарантування фінансової безпеки 

домогосподарств» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Полторак А. С., Баришевська І. В., Мельник О. І. 

Механізм гарантування фінансової безпеки домогосподарств // Науково-

виробничий журнал «Облік і фінанси». - № 3 (89). - 2020. - С. 66-70. 
Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102450 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Паленчук Анна Альбертівна, Гольд Дар'я Георгівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій до ігрового (повнометражного) національного фільму 

«Малевич» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Даний сценарій розповідає про життя, боротьбу та творчість відомого у 

всьому світі художника-авангардиста українського походження 

Казимира Малевича. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102451 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бриль Сергій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Медична Інформаційна Система «Цифровий 

двійник пацієнта» («МІС «Цифровий пацієнт») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Медична Інформаційна Система «Цифровий двійник пацієнта» 

забезпечує побудову семантичної моделі пацієнта для прийняття лікарських 

рішень з використанням інтелектуальної системи опису та керування 

знаннями. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102452 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Семенова Владислава Віталіївна, Русакова Наталія Євгенівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Мовний центр. Додаток для адміністрування 

бази даних» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Додаток для адміністрування бази даних дозволяє переглядати, шукати, 

фільтрувати, сортувати, додавати, редагувати, видаляти записи про 

студентів, викладачів, програми, курси, групи та їх розклад, оцінки 

студентів та дані про сплату за навчання. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102453 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Стома Валентина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії «Розвиток 

інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничо-

математичних спеціальностей у процесі професійної підготовки» 

(«Розвиток ІЦ компетентності майбутніх УПМС у процесі професійної 

підготовки») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У роботі уточнено й модифіковано поняття «інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх учителів природничо-математичних 
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спеціальностей», теоретично обґрунтовано модель розвитку інформаційно-

цифрової компетентності майбутніх учителів природничо-математичних 

спеціальностей у процесі підготовки. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102454 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чорноморець Анастасія Олександрівна, Вільберг Айна Зіновіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Исчезающее лето» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102455 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Янголенко Андрій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

  
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «ІННА МОЯ» 

Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

102456 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бочкун Анастасія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка пісень «Alafemale» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пісні про кохання та відносини в наш час. До збірки увійшли наступні 

пісні: «БРОНИ», «Финалочка», «Шаблон», «Надумала», «Притерки», 

«Чужі», «Обстоятельства», «Гайки». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102457 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Федоренко Сергій Валентинович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Bron smart home» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма «Bron smart home» є складовою частиною 

«Апаратно-програмного комплексу «Bron smart home», який пропонує 

комплексні рішення для забезпечення у житловому приміщенні 

автоматизації, роботи побутових приладів, безпеки, зручності управління як 

окремими пристроями. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102458 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Курило Олексій Миколайович, Болотіна Анна Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Теоретико-концептуальні проблеми кримінально-правової 

охорони прав інтелектуальної власності в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Курило О. М., Болотіна (Дігтяр) А. О. Теоретико-

концептуальні проблеми кримінально-правової охорони прав 
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інтелектуальної власності в Україні // Приватне та публічне право. - 

2020. - № 1/2020. - С. 92-96. 
Анотація  

Стаття присвячена обґрунтуванню нагальної потреби вдосконалення 

сучасної системи кримінально-правової охорони прав інтелектуальної 

власності в Україні. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102459 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чернєй Володимир Васильович, Джужа Олександр Миколайович, 

Нєбитов Андрій Анатолійович, Колб Олександр Григорович, Левченко 

Юрій Олександрович, Василевич Віталій Вацлович, Миронюк Тетяна 

Василівна, Расюк Едуард Вікторович, Микитчик Андрій Васильович, 

Мозоль Станіслав Анатолійович, Кулакова Наталія Володимирівна, 

Поліщук Геннадій Сергійович, Піщенко Геннадій Іванович, 

Підвисоцький Валерій Валентинович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Мультимедійний навчальний посібник «Кримінологічна 

характеристика та запобігання корупційній злочинності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник може використовуватися у навчальному процесі в цілому, 

зокрема курсах підвищення кваліфікації, та є вагомим внеском у теорію 

і практику запобігання корупції та корупційній злочинності держави. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102460 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Саковський Андрій Анатолійович, Атаманчук Володимир 

Миколайович, Примак Роман Миколайович, Літвінова Олена 

Валеріївна, Воробей Олена Вячеславівна, Самодін Артем 

Володимирович, Антощук Андрій Олександрович, Пясковський Вадим 

Валерійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Аудіовізуальний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Аудіовізуальний твір «Навчальний відеофільм «Прилад для вилучення 

пилових слідів «Пошук ПС» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою створення навчального відеофільму є розкриття специфіки 

використання пристрою, призначеного для вилучення важкодоступних 

пилових слідів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102461 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Атаманчук Володимир Миколайович, Кофанов Андрій Віталійович, 

Приходько Юрій Павлович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературно-письмовий твір учбового характеру «Електронна презентація 

з навчальної дисципліни «Криміналістичне зброєзнавство. Вибухотехніка» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою створення даного твору є вивчення дисципліни «Криміналістичне 

зброєзнавство. Вибухотехніка». В зазначеній презентації 10 слайдів, які 

складаються з 8 тем. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102462 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Запотоцький Андрій Петрович, Самодін Артем Володимирович, 

Чуприна Олена Віталіївна, Несен Ольга Олександрівна, Чорний 

Микола Васильович, Нагайник Тарас Григорович, Чубенко Володимир 

Миколайович, Пономаренко Олексій Олександрович, Басараб 

Анатолій Володимирович, Кривенко Богдан Вікторович, Кодій 

Володимир Володимирович, Жилін Тарас Петрович, Швець Тамара 

Володимирівна, Руденко Анна Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Мультимедійний навчальний посібник «Домедична 

підготовка» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підготовлений посібник розроблений з урахуванням вимог робочої 

програми з навчальної дисципліни «Домедична підготовка», яка 
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викладається в Національній академії внутрішніх справ. Навчальний 

посібник містить навчальні, методичні та мультимедійні матеріали та 

розкриває зміст даної дисципліни. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102463 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бондаренко Валентин Володимирович, Дідковський Володимир 

Антонович, Кузенков Олександр Васильович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературно-письмовий твір наукового характеру «Методика навчання 

прийомам обеззброєння в разі погрози короткоствольною вогнепальною 

зброєю (обеззброєння особи шляхом вилучення зброї)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою запропонованої методики є навчання прийомів обеззброєння в 

разі погрози короткоствольною вогнепальною зброєю під час відпрацювання 

прийомів обеззброєння правопорушення на практичних заняттях їх 

курсантами та слухачами, на фахових методичних семінарах, під час 

спілкування з колегами. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102464 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Оніщенко Олександр Миколайович, Бойко Вадим Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «БІМЕКС УКРАЇНА» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «ExpressLibrary» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Бібліотека-компонент для роботи с Delphi. Призначено для створення 

додатків, орієнтованих на клієнт-серверні технології. Дозволяє скоротити 

час на розробку додатка, оптимізувати роботу з даними та прискорює 

роботу додатка у порівнянні з стандартними компонентами. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102465 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Скібчик Володимир Іванович, Кудринецький Ростислав Борисович, 

Днесь Віктор Ігорович, Крупич Степан Олегович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації 

сільського господарства» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методика обґрунтування раціональних термінів 

володіння мобільною сільськогосподарською технікою з урахуванням 

інтенсивності її використання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розроблена методика дає змогу знизити експлуатаційні витрати коштів 

на виробництво рільничої продукції сільськогосподарськими 

товаровиробниками на 12-17%. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

102466 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Малаховський Дмитро Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом «Два, не одиноких, огонька» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102467 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ковальчук Марія Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Сучасні погляди на формування екопатології органів дихання 

у дітей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Ковальчук М. П. Сучасні погляди на формування 

екопатології органів дихання у дітей // Здоров'я суспільства. - 2017. -  

№ 3-4. - С. 118-122. 
Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102468 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ковальчук Марія Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Тези «Научное исследование меры профилактики заболеваемости детей 

бронхиальной астмой» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Ковальчук М. П. Научное исследование меры 

профилактики заболеваемости детей бронхиальной астмой // 

«Донозология-2020» Факторы риска, популяционное (индивидуальное) 

здоровье в гигиенической донозологической диагностике. Материалы 

пятнадцатой Евразийской научной конференции. - 2020. - С. 262-263. 
Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102469 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гутаревич Юрій Феодосійович, Шуба Євгеній Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний транспортний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Особливості робочого процесу бензинового двигуна за роботи з 

добавкою водневмісного газу до повітряного заряду» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглянуто результати досліджень впливу добавки водневмісного 

газу до повітряного заряду на робочий процес бензинового двигуна. В 
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результаті досліджень встановлено, що добавка водневмісного газу 

позитивно впливає на робочий процес бензинового двигуна. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102470 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шуба Євгеній Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Національний транспортний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Використання добавки водневмісного газу для поліпшення 

паливної економічності бензинового двигуна в часткових 

навантажувальних режимах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті розглянуто результати досліджень впливу добавки водневмісного 

газу до повітряного заряду на паливну економічність та екологічні 

показники бензинового двигуна за роботи в частковому навантажувальному 

режимі. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102471 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Калиновський Юрій Юрійович, Кісільова Марина Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пісня «Письмо счастья» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Пісня написана в контексті співпраці зі співавтором Кісільовою 

Мариною протягом 2018 року та є похідною від пісні «Письма счастья», 

написаної Калиновським Юрієм у 2016 році. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102472 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гутаревич Юрій Феодосійович, Корпач Анатолій Олександрович, 

Мержиєвська Любов Павлівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний транспортний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру «Робоча 

програма, завдання та методичні вказівки до виконання розрахунково-

графічних робіт з навчальної дисципліни «Термодинаміка та теплові 

процеси зварювання» для підготовки фахівців галузі знань 13 Механічна 

інженерія, спеціальності 131 Прикладна механіка, що навчаються за 

освітньою програмою Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і 

конструкцій, для здобуття першого (бакалаврського) рівня освіти»  
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Робоча програма надає можливості майбутнім фахівцям оволодіти 

основними законами перетворення хімічної енергії палива в механічну 

роботу. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102473 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сидоренко Юлія Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Теоретичний підхід до визначення поняття лінгвокультурема» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Сидоренко Ю. І. Теоретичний підхід до визначення 

поняття лінгвокультурема // Молодий вчений. - 2017. - № 4.1 (44.1). -  

С. 128-131. 
Анотація  

У статті уточнюється зміст поняття «лінгвокультурема» та аналізуються 

підходи до класифікації лінгвокультурем. Автор робить висновок про 

те, що переклад іншою мовою дає можливість виявити додаткові 

культурні смисли, укладені в лінгвокультурних елементах тексту 

(лінгвокультуремах). 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102474 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Миколайчук Віра Георгіївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальне видання «Ботаніка. Частина 2. Робочий зошит для практичних 

занять для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 201 

«Агрономія» денної форми навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальне видання є важливою ланкою у формуванні умінь і навичок 

з ботаніки у здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 

201 «Агрономія» денної форми навчання. «Робочий зошит» упорядкований 

відповідно до програми з ботаніки, затвердженої МОіН України (2012 р.). 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102475 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Романенко Світлана Миколаївна, Андрієвська Яніна Павлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-технічного 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Технічне обстеження і розрахунок конструкцій споруди з 

урахуванням влаштування на покрівлі сонячних панелей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Романенко С. М., Андрієвська Я. П. Технічне обстеження 

і розрахунок конструкцій споруди з урахуванням влаштування на покрівлі 

сонячних панелей // Весник Приднипровской государственной академии 

строительства и архитектуры. - 2020. - № 3 (264-265). - С. 71-79. 
Анотація  

В даній роботі наведені результати обстеження споруди та перевірочні 

розрахунки існуючих конструкцій навісу. Для оцінки несучої здатності 

металоконструкцій каркаса спорудження покрівлі, виконаний розрахунок 

металевої ферми в програмному комплексі «Ліра САПР 2013». 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102476 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Рибалов Олег Васильович, Петрушанко Тетяна Олексіївна, 

Литовченко Ірина Юріївна, Сідаш Юлія Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Diseases of the lips. Заболевания губ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів, 

лікарів-інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів та 

практикуючих лікарів англійською та російською мовами. Посібник 

складений відповідно до навчального плану та програм з фаху 

«Стоматологія». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102477 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кундельчук Оксана Петрівна, Сидорович Марина Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Молекулярна екологія. Частина 1. 

Молекулярні основи функціонування організмів. Матеріали для 

підготовки до лабораторних та семінарських занять» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчально-методичний посібник містить матеріали для підготовки до 

лабораторних та семінарських занять по окремих питаннях курсу 

«Молекулярна екологія. Частина 1. Молекулярні основи функціонування 

організмів» для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр денної та 

заочної форм навчання. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102478 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Рибалов Олег Васильович, Петрушанко Тетяна Олексіївна, 

Литовченко Ірина Юріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Губи та їх захворювання» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів та 

лікарів-інтернів стоматологів присвячений одному із найактуальніших 

питань - стоматології та дерматології, а саме ураженню губ різного ґенезу. 

Знання анатомо-фізіологічних особливостей губ, клінічних проявів 

ушкоджень та захворювань. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102479 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Морокко Людмила Миколаївна, Зозуляк Лідія Семенівна, Ярош 

Наталія Дмитрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-освітнього 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір освітнього характеру з ілюстративними 

таблицями «Авторська модель «Школа успішної особистості вчителя-

учня» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір належить до сфери освіти і представлений як графічна модель з 

таблицями та їх текстовими поясненнями, що висвітлюють аспекти 

технології підвищення кваліфікації вчителя задля кращого позитивного 

впливу на успішність здобувача освіти.  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102480 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Сукаленко Тетяна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Монографія «Лінгвокультурні типажі в українській художній 

літературі ХІХ ст.» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Сукаленко Т. М. Лінгвокультурні типажі в українській 

художній літературі ХІХ ст. : монографія / науковий редактор  

В. М. Бріцин. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. - 676 с. 
Анотація  

Присвячено моделюванню та комплексному аналізу лінгвокультурних 

типажів українського художнього дискурсу ХІХ ст. У роботі досліджено 
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поняття «лінгвокультурний типаж» у колі базових понять 

лінгвокультурології; схарактеризовано соціокультурну ситуацію в 

підросійській та підавстрійській Україні. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102481 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сукаленко Тетяна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Метафоричне вираження концепту ЖІНКА в українській 

мові» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Сукаленко Т. М. Метафоричне вираження концепту 

ЖІНКА в українській мові : Монографія. - К., Інститут української мови: 

Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. - 240 с. 
Анотація  

Монографію присвячено комплексному аналізу системи метафоричних 

номінацій на позначення жінки як одного із засобів образної вербальної 

репрезентації концепту ЖІНКА в українській лінгвокультурі. У роботі 

розкрито механізми творення фемінно-маркованого метафоричного 

значення. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102482 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Духневич Віталій Миколайович, Кочубейник Ольга Миколаївна, 

Сіверс Зінаїда Феодосіївна, Осадько Олеся Юріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Негативні психологічні явища у політико-правовій сфері 

в умовах воєнного конфлікту» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Негативні психологічні явища у політико-правовій 

сфері в умовах воєнного конфлікту / В. М. Духневич, О. М. Кочубейник, 

О. Ю. Осадько, З. Ф. Сіверс ; за наук. ред. В. М. Духневича ; Національна 

академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної 

психології. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. - 188 с. 
Анотація  

Здійснено спробу рефлексії негативних психологічних явищ у системі 

«особистість-держава» в умовах воєнного конфлікту. Презентовано 
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соціально-психологічну концепцію запобігання та протидії негативним 

психологічним явищам у політико-правовій сфері, пов'язаним із 

збройним протистоянням на сході країни. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102483 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Духневич Віталій Миколайович, Кочубейник Ольга Миколаївна, 

Сіверс Зінаїда Феодосіївна, Кравчук Світлана Леонтіївна, Осадько 

Олеся Юріївна, Никоненко Людмила Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Практичний посібник «Негативні психологічні явища у політико-правовій 

сфері в умовах воєнного конфлікту: шляхи і засоби запобігання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Негативні психологічні явища у політико-правовій 

сфері в умовах воєнного конфлікту: шляхи і засоби запобігання: 

практичний посібник / В. М. Духневич, О. М. Кочубейник, С. Л. Кравчук, 

Л. В. Никоненко, О. Ю. Осадько, З. Ф. Сіверс ; за наук. ред.  

В. М. Духневича ; Національна академія педагогічних наук України, 

Інститут соціальної та політичної психології. - Кропивницький :  

Імекс-ЛТД, 2020. - 214 с.  
Анотація  

Представлено результати досліджень взаємодії громадян та державних 

інститутів в умовах воєнного конфлікту, описано негативні психологічні 

явища, що її супроводжують. Розглянуті аномійні процеси, смислотворчі 

обмеження особистості у сприйнятті політико-правової інформації та 

методів їх вивчення тощо. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102484 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кочмар Володимир Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Скульптура «Пушкін А. С.» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102485 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Птушкін Антон Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Графічне зображення «Wanderlust» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Графічне зображення, логотип «Wanderlust». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102486 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Стельмах Ніна Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Педагогічна творчість як фактор формування творчої 

особистості учня» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Стельмах Н. В. Педагогічна творчість як фактор 

формування творчої особистості учня // Збірник наукових праць. 

Педагогічні науки. - 2009. - Випуск LIII. - С. 399-402. 
Анотація  

У статті проаналізовано психолого-педагогічну літературу з проблеми 

педагогічної творчості. Особлива увага приділена працям  

В. О. Сухомлинського. На основі аналізу літератури визначено 

концептуальні засади проблеми творчості і педагогічної творчості. 

Розкрито сутність основних понять.  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102487 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Стельмах Ніна Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Професійна етика як складова деонтологічної 

культури педагога» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Стельмах Н. В. Професійна етика як складова 

деонтологічної культури педагога // Молодий вчений. - 2017. - № 2 (42) 

лютий. - С. 543-547.  
Анотація  

У статті проаналізовано психолого-педагогічну літературу з проблем 
етики та деонтології. Визначено концептуальні основи досліджуваної 
проблеми. Обґрунтовано актуальність теми. Простежено генезис розвитку 
етичних проблем в історичному курсі. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102488 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Стельмах Ніна Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття «Формування гуманних відносин дошкільників 
засобами ігрової діяльності» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Стельмах Н. В. Формування гуманних відносин 
дошкільників засобами ігрової діяльності // Молодий вчений. - 2017. - 
№ 11 (51) листопад. - С. 436-439. 

Анотація  

У статті досліджено теоретичні питання. Обґрунтовано актуальність 

теми. Розкрито сутність гуманізму, гуманності, гуманних відносин та 

значення гри у розвитку особистості дитини. Визначено умови організації 

ігрової діяльності дошкільників. Розкрито психологічні механізми 

впливу гри на розвиток.  

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102489 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Лихова Софія Яківна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з 

тваринами (порівняльне дослідження)» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Лихова С. Я., Майстро Д. М. Кримінальна відповідальність 

за жорстоке поводження з тваринами (порівняльне дослідження) // 

Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Наукові праці 

Національного авіаційного університету. - 2019. - № 4 (53). - С. 170-176. 
Анотація  

В науковій статті встановлено, що фауністичне законодавство таких 

країн як Республіка Польща, Федеративна Республіка Німеччина та 

Республіка Франція може розглядатися для імплементування цих норм 

до вітчизняного кримінального законодавства. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102490 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Літвінова Ірина Феофанівна, Лисько Тетяна Давидівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Застосування заходів кримінально-правового впливу до осіб, 

що вчинили незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення чи пересилання з метою збуту чи збут наркотичних засобів, 

психотропних речовин та їх аналогів (ст. 307 КК України)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Літвінова І. Ф., Лисько Т. Д. Застосування заходів 

кримінально-правового впливу до осіб, що вчинили незаконне 

виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 

пересилання з метою збуту чи збут наркотичних засобів, психотропних 

речовин та їх аналогів (ст. 307 КК України) // Журнал східноєвропейського 

права. - 2020. - № 76. - С. 69-75. 
Анотація  

У статті розглядаються проблеми застосування заходів кримінально-

правового впливу щодо осіб, які вчинили незаконне виробництво, 

виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з 

метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102491 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Лисько Тетяна Давидівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Окремі правові орієнтири щодо застосування закону про 

кримінальну відповідальність за вчинення крадіжки (ст. 185 КК України): 

аналіз судової практики» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Лисько Т. Д. Окремі правові орієнтири щодо застосування 

закону про кримінальну відповідальність за вчинення крадіжки (ст. 185 

КК України): аналіз судової практики // Вісник Академії адвокатури 

України. - 2019. - № 2 (43). - С. 50-58. 
Анотація  

У статті аналізується і узагальнюється судова практика застосування 

закону про кримінальну відповідальність за вчинення крадіжки (ст. 185 

КК України), надаються правові орієнтири для вирішення окремих 

проблем кваліфікації даного злочину. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102492 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Майстро Діана Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Застосування міжнародно-правових стандартів в Україні при 

перевезенні тварин авіаційним транспортом» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Майстро Д. М. Застосування міжнародно-правових 

стандартів в Україні при перевезенні тварин авіаційним транспортом // 

Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Наукові праці 

Національного авіаційного університету. - 2020. - № 3 (56). - С. 177-182. 
Анотація  

Автором розглянуті особливості правового регулювання перевезення 

тварин авіаційним транспортом в Україні та з'ясування недоліків у 

процедурі регулювання цього питання в Україні з урахуванням 

міжнародно-правових стандартів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102493 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лисько Тетяна Давидівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Злочинні діяння проти ще ненародженого життя за КК ФРН: 

порівняльно-правовий аналіз» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Лисько Т. Д. Злочинні діяння проти ще ненародженого 

життя за КК ФРН: порівняльно-правовий аналіз // Науковий вісник 

Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал. - 2018. - № 1 (3). - С. 173-180. 
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Анотація  

У статті надано порівняльно-правовий аналіз незаконного проведення 

аборту. Основну увагу приділено КК ФРН, який детально регламентує 

злочинні діяння, пов'язані з перериванням вагітності, визначає об'єктом 

посягання не здоров'я вагітної, а майбутнє життя плоду. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102494 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Сисоєва Вікторія Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Тенденції та географія злочинних посягань на встановлений 

порядок здійснення операцій з металобрухтом» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Сисоєва В. П. Тенденції та географія злочинних посягань 

на встановлений порядок здійснення операцій з металобрухтом // 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія 

Право. - 2013. - № 21 (ІІ, 3). - С. 75-77. 
Анотація  

У статті міститься інформація про стан злочинності в сфері незаконного 

обігу металобрухту. Автор аналізує динаміку порушень порядку 

здійснення операцій з металобрухтом та фокусує увагу на географії 

вчинення цих злочинів. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102495 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Сисоєва Вікторія Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Детермінанти вчинення злочинів щодо порушення порядку 

здійснення операцій з металобрухтом» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Сисоєва В. П. Детермінанти вчинення злочинів щодо 

порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом // Науковий 

вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (87). - С. 51-59. 
Анотація  

У статті розглянуто детермінанти вчинення порушень порядку 

здійснення операцій з металобрухтом, проаналізовано сучасний стан 

вивчення причин і умов злочинів у сфері господарювання України. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102496 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ланцедова Юлія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Розвиток деяких основ слідознавства як базисного часткового 

вчення криміналістики» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Ланцедова Ю. О. Розвиток деяких основ слідознавства 

як базисного часткового вчення криміналістики // Юридичний вісник 

«Повітряне і космічне право». Наукові праці Національного авіаційного 

університету. - 2014. - № 4 (33). - С. 123-127. 
Анотація  

У статті запропоновано визначення поняття слідознавства та його місце у 

техніці, тактиці і методиці базисного навчального курсу криміналістики. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102497 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лихова Софія Яківна, Ланцедова Юлія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Деякі процесуальні проблеми подолання домашнього насильства» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Лихова С. Я., Ланцедова Ю. О. Деякі процесуальні 

проблеми подолання домашнього насильства // Юридичний вісник 

«Повітряне і космічне право». Наукові праці Національного авіаційного 

університету. - 2020. - № 2 (55). - С. 191-195. 
Анотація  

В статті запропоновано інноваційне розуміння таких основних базисних 

юридичних властивостей доказів як їх значимість, доброякісність та 

достовірність, а також варіант вирішення питання кримінальної та 

іншої юридичної відповідальності за порушення порядку отримання 

доказів. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102498 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лихова Софія Яківна, Майстро Діана Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Щодо питання захисту безпритульних тварин в країнах 

Європейського Союзу та в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Лихова С. Я., Майстро Д. М. Щодо питання захисту 

безпритульних тварин в країнах Європейського Союзу та в Україні // 

Журнал східноєвропейського права. - 2020. - № 76. - С. 9-14. 
Анотація  

В статті досліджується функціонування притулків для тварин в країнах 

ЄС та дієві шляхи щодо надання допомоги безпритульним тваринам. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102499 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Куликова Лілія Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «World history. Ancient World» Lecture course» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
Навчальний посібник «Всесвітня історія. Стародавній світ» курс лекцій 
у 2-х томах. Курс лекцій знайомить читача з всесвітньою історією та 
етапами культурного розвитку людства. Кожен том містить дев'ять 
лекцій, кожна з яких складається з двох розділів. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102500 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Куликова Лілія Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник «World history. Ancient World» Historical 
dictionary» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Словник, спеціально розроблений та підготовлений англійською мовою, 

є складовою частиною навчального комплексу до курсу «Всесвітня 

історія», що складається з програми курсу, чотирьох навчальних 

посібників у вигляді курсів лекцій і словників до основних розділів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102501 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Живко Зінаїда Богданівна, Пушак Ярослав Ярославович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Поглинання та рейдерство в ринковій економіці» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Живко З. Б., Пушак Я. Я. Поглинання та рейдерство в 

ринковій економіці : навч. посібник. - Львів : Львівський державний 

університет внутрішніх справ, 2020. - 304 с. 
Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102502 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Січко Ірина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Використання проєктних технологій у процесі природничої 

підготовки майбутніх фахівців початкової освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Січко І. О. Використання проєктних технологій у 

процесі природничої підготовки майбутніх фахівців початкової освіти // 

Virtus: Scientific Journal. - October, іssue 47, 2020. - С. 85-88.  
Анотація  

У статті представлено особливості використання проєктних технологій 

у процесі природничої підготовки майбутніх фахівців початкової освіти, 

розкрито особливості методу проєктів в умовах впровадження в закладі 

вищої освіти. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102503 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вільберг Айна Зіновіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Dancing Love» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102504 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вільберг Айна Зіновіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Рибка» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102505 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Герасименко Олександр Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Всесвіт Чудобоксів» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма «Всесвіт Чудобоксів» з використанням технологій віртуальної 

реальності та ігрової VR-системи для дітей та дорослих. У грі представлено 

перелік завдань, які гравець повинен виконати у відведений час, 

витративши меншу кількість часу/життя.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102506 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Герасименко Олександр Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Додай барв» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма «Додай барв» з використанням технологій доповненої 

реальності. Атракціон являє собою вертикально розташований екран, 

на якому за допомогою проектора транслюються різні зображення у 

чорно-білому варіанті. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102507 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Герасименко Олександр Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Малюнки, що оживають» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма «Малюнки, що оживають» з використанням технологій 

доповненої реальності. Атракціон являє собою вертикально розташований 

екран, на який за допомогою проектора транслюється зображення 

лабораторії або інших об'єктів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102508 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Луговський Олександр Федорович, Яковець Інна Олександрівна, 

Чугай Наталія Миколаївна, Барвінський Сергій Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ескіз, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Ескіз з описом «Дизайн-проєкт комплекту меблів для вітальні» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

На ескіз нанесено елементи, що дають пояснення та уявлення про 

об'єкт дизайнерської розробки, а саме - комплект меблів для вітальні. 

Представлений комплект меблів для вітальні виконаний у двох кольорах: 

помаранчевий та білий. В комплект входять: диван, пуф, стілець, 

тумба, стелаж та стіл. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102509 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Луговський Олександр Федорович, Яковець Інна Олександрівна, 

Чугай Наталія Миколаївна, Мандра Валерія Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ескіз, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Ескіз з описом «Дизайн-проєкт меблів для офісу за технологіями 

апсайклінгу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

На ескіз нанесено елементи, що дають пояснення та уявлення про 

об'єкт дизайнерської розробки, а саме - комплект меблів для офісу, з 

використанням принципу апсайклінгу. Комплект складається з таких 

елементів: крісло, стіл та настінний стелаж. Матеріали: металева 

арматура, скло та дерево.  

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102510 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Луговський Олександр Федорович, Яковець Інна Олександрівна, 

Чугай Наталія Миколаївна, Алхімова Ольга Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ескіз, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Ескіз з описом «Особливості дизайну обладнання для скейт-парку» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

На ескіз нанесено елементи, що дають пояснення та уявлення про 

об'єкт дизайнерської розробки, а саме - обладнання для скейт-парку. До 

складу цього обладнання входить вісім фігур, а саме: трамплін прямий, 

трамплін з радіусом, три рейли, фанбокс, памп-трек та спайн. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102511 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Крикун Наталія Ігорівна, Стіві Макі, Гарі Грехем, Джозеф Ройка Джей, 

Френкі Карваліо 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «HOW TO LOVE» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102512 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Обштат Олексій Віталійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛЛІ ТРАНС» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Модуль взаємодії з сервером обробки даних і 

передачі подій» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма забезпечує передачу даних про дії з ознаками правопорушень 

у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в 

автоматичному режимі комплексом «КАСКАД», до ЦОД системи 

фіксації адміністративних правопорушень. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102513 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тарасенко Анатолій Іванович, Мосієнко Ганна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Українська інженерно-педагогічна академія 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір наукового характеру «Електричні методи та засоби 

вимірювань: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти 

електротехнічних та енергетичних спеціальностей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглянуто основні положення метрології, методи вимірювань, 

похибки вимірювань, вимірювальні перетворювачі струму та напруги; 

вимірювання основних електричних та неелектричних величин; 

мостові вимірювальні схеми. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102514 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Перепелиця Павло Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Тактичні моделі (2)/Tactical models (2)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Основним завданням представлених тактичних моделей є посилення 

здатності футболіста швидко орієнтуватися в будь-якій ігровій обстановці, 

в тому числі і під час здійснення позиційної атаки. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102515 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваленко Андрій Олексійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Проект Закону України «Про стратегічне планування» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проект Закону розроблено з метою встановлення правових і 

організаційних засад стратегічного планування розвитку України, 

окремих видів діяльності (галузей, секторів економіки) або адміністративно-

територіальних одиниць, порядку розроблення, прийняття та виконання 

документів стратегічного планування. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102516 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Якуша Вікторія Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Креслення, складений твір, твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка творів ужиткового мистецтва «Набір дизайнерських предметів 

«СОНЯХИ» з кресленнями» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102517 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Матвійків Тарас Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ТА 

МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФІЛАКТИКИ 

І КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ РОТОВОЇ 

ПОРОЖНИНИ І ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ХВОРИХ 

З ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЛЕГЕНЬ, СПРИЧИНЕНИМИ COVID-19» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Обтяжене лікування з приводу COVID-19 у стоматологічних хворих 

спричинило збій в роботі загальної і локальної імунної системи, 

спонукало до загострення, тривалості та обтяженого перебігу дистрофічно-

запальних захворювань ротової порожнини у всіх вікових групах. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102518 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ткач Костянтин Іванович, Сушкіна Ганна Володимирівна, Радєв 

Михайло Степанович, Рязанцев Андрій Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «GERC. Collecting Meter Data» («GERC. CMD») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Основним призначенням, як цілісного комплексу, є надання можливості 

кінцевим користувачам здійснювати передачу даних пристроїв обліку, 

здійснювати моніторинг та перегляд даних у розрізі назви послуги, 

платіжного коду, особового рахунку тощо. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102519 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Котлярська Олена Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

База даних 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

База даних «Національна база даних енергетичних і експлуатаційних 

характеристик будівель України на базі інформаційної системи 

енергетичного моніторингу ІСЕ» («Національна база даних будівель 

України») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102520 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лопушняк Людмила Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний посібник «Інструментознавство» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У посібнику вказані дані про старовинні і сучасні музичні інструменти 

(строї, штрихи, прийоми гри). А також історичні факти про виникнення 

інструменту, його будову, зміну будови інструменту в різних країнах. 

Музичний посібник розвиває і формує світогляд студентів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102521 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гриньов Борис Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія) 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Текст пісні «I'M ALONE» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Текст пісні «I'M ALONE». 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102522 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лущинська Юлія Вячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Горячо» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Музичний твір про кохання. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102523 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Агарунов Даніель 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка графічних зображень логотипу «Alanica dates» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка складається з трьох графічних зображень, що візуально 

відтворюють вигляд серця, та чотирьох графічних зображень, що 

візуально відтворюють вигляд серця в поєднанні з зображенням 

фантазійного слова «Alanica» та зображенням слова «dates». Може 

використовуватись в будь-якому кольоровому поєднанні. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102524 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Нужний Сергій Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Медово-трав'яна 

витяжка» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір містить вичерпну інформацію щодо медово-трав'яної витяжки, за 

допомогою якої можливо досягти омолоджування, відновлення та 

лікування всіх органів, тканин, судин, суглобів та запобігти як гострим 

травмам, так і хронічним процесам. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102525 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Петроченков Валентин Георгійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Єдина макроекономіка від десульфуризації димових 

газів до безкоштовної електроенергії та безумовного базового доходу» 

(«ДЕСУЛЬФУРИЗАЦІЯ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Новий Проект «ДЕСУЛЬФУРИЗАЦІЯ» до Міжнародної науково-

технологічної програми «ЕКОЛОГІЯ - ЦЕ ВИГІДНО» обґрунтовує 

можливість переходу суспільства до екологічно безпечного безвідходного 

виробництва енергії з вуглеводнів із забезпеченням громадянам 

безкоштовної енергії та безумовного базового доходу. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102526 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ревенко Наталя Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Друкований навчально-методичний посібник «Інструментальне 

виконавство (фортепіано) Частина І» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У навчально-методичному посібнику висвітлено питання історичного 

розвитку і стильових особливостей напрямів клавірного й фортепіанного 
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виконавського мистецтва. Розглядається початковий етап навчання 

грі на фортепіано, надано методи роботи над акомпанементом, ансамблем, 

методичні рекомендації. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102527 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Макаров Денис Валерійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Карантин» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102528 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Макаров Денис Валерійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Поцелуй» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102529 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Каід Саід Халєд Фархан 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Графічне зображення «СОКІЛ ПАК» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Графічне зображення являє собою словосполучення «СОКІЛ ПАК» у 

кількості одного зображення, створене автором і призначене для 

використання як торгових марок, знаків для товарів і послуг та 

логотипів. Зображення виконується в будь-якій гамі. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102530 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шликова Вікторія Олександрівна, Леванда Олена Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Роль соціальних стандартів у соціальній політиці країни» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ідентифіковано ключових агентів взаємодії соціальної політики. 

Розглянуто структуру соціальних стандартів і гарантій, які закріплені 

в законодавстві України. Доведено, що соціальні стандарти є критеріями 

необхідності втручання та відіграють роль нормативу щодо розмірів 

втручання. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102531 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Заїка Світлана Олександрівна, Кускова Світлана Вікторівна, Заїка 

Олена Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Intellectual capital: essence and structural components» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102532 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Паршин Юрій Іванович, Паршина Маргарита Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

КРАЇН В УМОВАХ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102533 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мельничук Ірина Ярославівна, Галушко Любов Ярославівна, 

Мельничук Сергій Костянтинович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Методичний посібник «Вимоги до написання, оформлення і захисту 

магістерських робіт (для студентів спеціальності 053 Психологія 

факультету педагогіки і психології)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102534 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Краснікова Любов Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір «Програма відновлення системи 
саморегуляції людини» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102535 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Золковер Андрій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття «Методичний інструментарій оцінювання ефективності державної 
політики детінізації економіки» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102536 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття «Е-система публічного управління України або особливості 
застосування штучного інтелекту в ній» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102537 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Черьомушкіна Кіра Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Tonight» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102538 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бабаєв Юрій Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій телевізійної передачі «Телевізійна передача МоDне життя з 

ПАРА SOLO» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102539 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мачача Тетяна Святославівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Проектування виробів в етностилі» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний посібник призначений для задоволення освітніх потреб 

учнів профільної школи; оволодіння основами проектування виробів в 

етностилі; розвитку освітнього досвіду у відтворенні і творенні духовно-

матеріальної культури українського народу; свідомого професійного 

самовизначення. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102540 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тарара Анатолій Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Рукопис навчальної програми «Проектування і конструювання 

об'єктів техніки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма курсу за вибором «Проектування та конструювання об'єктів 

техніки» для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти 

спрямована на формування в учнів знань, практичних вмінь з основ 

проектування і конструювання об'єктів техніки, уявлення про виробничий 

процес створення виробів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102541 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Туташинський Василь Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Технології сучасного виробництва» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Посібник створено відповідно до чинної навчальної програми курсу за 

вибором «Технології сучасного виробництва» для учнів 10-11 класів 
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закладів загальної середньої освіти. Зміст навчального посібника 

забезпечує формування уявлення про систему сучасних технологій і 

формування освіти. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102542 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Мачача Тетяна Святославівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Рукопис навчальної програми «Проектування виробів в етностилі» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Навчальна програма призначена для задоволення освітніх потреб учнів 
профільної школи (10-11 класів); оволодіння основами проектування 
виробів в етностилі; розвитку освітнього досвіду у відтворенні і творенні 
духовно-матеріальної культури українського народу; свідомого 
професійного самовизначення. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102543 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Тарара Анатолій Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник «Проектування і конструювання об'єктів техніки» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Навчальний посібник створено відповідно до чинної навчальної 
програми курсу за вибором «Проектування та конструювання об'єктів 

техніки» для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти.  
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102544 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зібцев Сергій Вікторович, Сошенський Олександр Михайлович, 

Гуменюк Василь Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ 

І УКРАЇНИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ ОХОРОНУ ЛІСІВ ВІД ПОЖЕЖ У 

ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Досліджено нормативно-правову базу транскордонного співробітництва 

Білорусі та України в питаннях попередження, виявлення і ліквідації 

надзвичайних ситуацій та, зокрема, гасіння транскордонних лісових та 

ландшафтних пожеж. Складено рекомендації щодо вдосконалення 

чинних юридичних документів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102545 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зібцев Сергій Вікторович, Сошенський Олександр Михайлович, 

Миронюк Віктор Валентинович, Гуменюк Василь Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «ЛАНДШАФТНІ ПОЖЕЖІ В УКРАЇНІ: ПОТОЧНА 

СИТУАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ 

ТЕРИТОРІЙ ВІД ПОЖЕЖ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У роботі виконано аналіз пожеж в природних екосистемах на період 

2001-2019 рр. за даними глобальних продуктів системи MODIS. 

Проаналізовано компоненти системи охорони природних ландшафтів 

від пожеж, виокремлено основні недоліки та сформульовано ключові 

рекомендації з її удосконалення. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102546 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зібцев Сергій Вікторович, Миронюк Віктор Валентинович, 

Сошенський Олександр Михайлович, Гуменюк Василь Володимирович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «ЛАНДШАФТНІ ПОЖЕЖІ ТРАНСКОРДОННОЇ 

РАМСАРСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ «ОЛЬМАНИ-ПЕРЕБРОДИ» ЗА 

ДАНИМИ ДЗЗ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Транскордонна Рамсарська територія «Ольмани-Переброди» 

характеризується високим рівнем ландшафтного та біологічного 

різноманіття за рахунок видів птахів, тварин і рослин, які знаходяться 

під загрозою зникнення, тому задача охорони таких територій від 

пожеж є однією з пріоритетних. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102547 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зібцев Сергій Вікторович, Миронюк Віктор Валентинович, 

Сошенський Олександр Михайлович, Гуменюк Василь 

Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ РОЗПОДІЛ ПОЖЕЖ У 

ПРИРОДНИХ ЛАНДШАФТАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Щорічно на території області відбувається в середньому 190 випадків 

пожеж на загальній площі 12,6 тис. га. У середньому дані вказують на 

тенденцію до зростання показників горимості території, зокрема 

середньорічна площа пожеж у період з 2001 по 2018 роки зросла з 7,4 тис. га 

до 17,8 тис. га. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102548 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зібцев Сергій Вікторович, Сошенський Олександр Михайлович, 

Гуменюк Василь Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «БІОФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ЛАНДШАФТІВ ПОЛІССЯ 

УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ 

ПРИРОДНИХ ПОЖЕЖ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

На основі біофізичних параметрів ландшафтів Полісся України створено 

набір шарів для прогнозування ризиків природних пожеж. Також 

представлено схему класифікації Полісся України за типами 

землекористування, яка дозволяє виконати параметризацію алгоритмів 

виникнення та розвитку пожеж. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102549 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зібцев Сергій Вікторович, Сошенський Олександр Михайлович, 

Гуменюк Василь Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «БАГАТОРІЧНА ДИНАМІКА ПОЖЕЖ НА ТЕРИТОРІЇ 

УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Аналіз горимості регіону дослідження виконаний за даними сенсора 

MODIS та алгоритму MOD14MYD14 Fire and Thermal Anomalies за 

2001-2016 рр. та із застосуванням розроблених у рамках роботи Java-

скриптів, що забезпечували включення у вибірку пожеж з імовірністю 

вище 30% та системи GEE. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102550 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Анонімно 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО Консалтинг» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «BBB_Тах and Accounting, version HANA/SQL» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Спеціальний модуль для програмного продукту SAP Business One, що 

забезпечує виконання в системі певного переліку операцій та функцій, 

які виконуються для забезпечення ведення бухгалтерського обліку та 

податкової звітності в програмному продукті відповідно до законодавства 

України. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102551 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шумська Людмила Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Буклет «XVIIІ Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської 

майстерності імені академіка Олега Тимошенка» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102552 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Каленський Андрій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Концепція оцінювання якості підготовки фахівців у 

закладах фахової передвищої освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102553 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

424 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гончарук Степан Тихонович, Сопілко Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Адміністративне право: конспект лекцій» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Конспект лекцій присвячено висвітленню загальних теоретичних 

питань сучасного адміністративного права. У стислому вигляді викладені 

ключові питання адміністративного права як публічної галузі права, 

структурно розділені на дві частини: «Загальна частина» та «Особлива 

частина». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102554 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Юринець Юлія Леонідівна, Бєлкін Леонід Михайлович, Сопілко Ірина 

Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Декомунізація в контексті інформаційної безпеки» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглядається проблема декомунізації як чинник інформаційної 

безпеки суспільств і держави. Автори статті наголошують, що дискусія 

про «декомунізацію» - це не про свободу слова та право самовираження. 

Декомунізацію необхідно розглядати крізь призму інформаційної війни. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102555 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Нікончук Наталія Володимирівна, Ткачова Євгенія Сергіївна, 

Дробітько Антоніна Вікторівна, Кузьома Віталій Вікторович, Біліченко 

Олександр Степанович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-практичного 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Біолого-екологічні особливості овочевих культур : 

навчальний посібник / Нікончук Н. В., Ткачова Є. С., Дробітько А. В., 

Кузьома В. В., Біліченко О. С. - Миколаїв : МНАУ, 2020. - 407 с. 
Анотація  

Посібник присвячено аналізу біологічних особливостей овочевих рослин. 

Всебічно розглянуті питання класифікації та характеристики родів і 

видів овочів, які використовуються у виробництві і наукових дослідженнях. 

Посібник розрахований для студентів, науково-педагогічних працівників, 

працівників АПК. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102556 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дробітько Антоніна Вікторівна, Ткачова Євгенія Сергіївна, Маркова 

Наталія Валентинівна, Панфілова Антоніна Вікторівна, Кузьома 

Віталій Вікторович, Біліченко Олександр Степанович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-практичного 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ВИНОГРАДУ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Біолого-екологічні особливості винограду : навчальний 

посібник / Дробітько А. В., Ткачова Є. С., Маркова Н. В., Панфілова А. В., 

Кузьома В. В., Біліченко О. С. - Миколаїв : МНАУ, 2020. - 307 с. 
Анотація  

Посібник містить матеріали, які відповідають програмі курсу 

«Виноградарство» для проведення теоретичних занять зі здобувачами 

вищої освіти факультету агротехнології із спеціальності «Агрономія». 

Навчальний посібник розрахований на студентів, науково-педагогічних 

працівників, працівників АПК. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102557 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Федорчук Валентина Григорівна, Федорчук Михайло Іванович, 

Шарата Наталя Григорівна, Кіріяк Юрій Петрович, Кузьома Віталій 

Вікторович, Панфілова Антоніна Вікторівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-практичного 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник для проведення практичних занять 

«АГРОМЕТЕОРОЛОГІЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Федорчук В. Г., Федорчук М. І., Шарата Н. Г., Кіріяк 

Ю. П., Кузьома В. В., Панфілова А. В. Агрометеорологія : Навчально-

методичний посібник для проведення практичних занять / Федорчук В. Г., 

Федорчук М. І., Шарата Н. Г., Кіріяк Ю. П., Кузьома В. В., Панфілова А. В. / 

Миколаївський національний аграрний університет. - Миколаїв, 2020. - 

248 с. 
Анотація  

Посібник містить матеріали, які відповідають програмі курсу 

«Агрометеорологія» для проведення практичних занять студентами 

агрономічного факультету зі спеціальності «Агрономія». Навчальний 

посібник розрахований на студентів, науково-педагогічних працівників, 

працівників АПК. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102558 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мазан Сергій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче 

підприємство «ПК-Сервіс» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «PC-Citius» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для забезпечення технологічного циклу роботи 

фармацевта в аптеці або аптечному пункті, дозволяє швидко і на 

високому рівні якості обслужити покупця. Продуманий спеціалізований 

функціонал доступний для швидкого розуміння як для досвідченого 

провізора, так і для початківця. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102559 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Баштовенко Оксана Анатоліївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Екологічний та здоров'язбережувальний складники 

освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена аналізу здоров'язбереження особистості з екологічною 

складовою в контексті освітнього процесу. Спроба поєднати дві 

складові освіти - екологічне та здоров'язбережувальне навчання, 

дозволить сформувати новий світогляд як єдиний адекватний дієвий 

засіб для існування суспільства. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102560 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Маслій Наталя Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Науковий підхід до імітаційного моделювання державно-

приватного партнерства та бізнес-взаємодії з елементами ERP-системи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Удосконалено науковий підхід до імітаційного моделювання державно-

приватного партнерства та бізнес-взаємодії з елементами ERP-систем, 

застосування якого дозволить сформувати ефективну, адаптивну і 

безпечну ІТ-інфраструктуру при інтеграції підприємств. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102561 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дем'янчук Марина Афанасіївна, Ільченко Світлана Віталіївна, Кенс 

Артем Васильович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методика оцінювання інтелектуального потенціалу як 

інструмент виявлення конкурентних переваг підприємства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Удосконалено методику оцінювання інтелектуального потенціалу як 

інструмент виявлення конкурентних переваг підприємства та поліпшення 

цифрових компетентностей персоналу на основі визначення інтегральної 

оцінки та врахування рівня інтелектуального потенціалу персоналу. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102562 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шаповалова Ірина Сергіївна, Рогальська Вікторія Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

«Застосування практики Європейського суду з прав людини слідчим 

суддею місцевого загального суду під час здійснення судового контролю: 

монографія» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Монографію присвячено дослідженню питань застосування практики 

Європейського суду з прав людини слідчим суддею місцевого загального 

суду під час здійснення судового контролю, зокрема виявлено сутність, 

стадії, функціональне призначення та напрями підвищення ефективності 

застосування практики ЄСПЛ. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102563 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Львов Андрій Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Малюнок «Логотип «піцбурек» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102564 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Солопун Наталія Миколаївна, Онісіфорова Валентина Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Маркетингові складові 

підприємницького потенціалу як підґрунтя до масштабування бізнесу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглянуто питання формування підприємницького потенціалу із 

залученням інструментів маркетингу з метою розширення горизонтів 

господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності.  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102565 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Девяткіна Катерина Вячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Книга «Цветная» («Кольорова») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102566 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Волошин Євген Миколайович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Онлайн-платформа і мобільний додаток до неї 

«BeeProf» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Онлайн-платформа (сервісна платформа) BeeProf - це сервіс комунікацій 

між Замовником послуг та їх Виконавцем. За технічних можливостей 

геолокації, можливо за досить швидкий час знайти як конкретне завдання 

на виконання, так і замовити необхідну послугу. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102567 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Матюхін Олександр Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «E-MarketTown» для створення, налаштування 

та керування інтернет-магазином» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Веб-додаток (комп'ютерна програма) «E-MarketTown» для створення, 

налаштування та керування інтернет-магазином» призначений 

полегшити процес створення інтернет-магазну та керування ним за 

допомогою інтерфейсу користувача (панелі адміністратора). 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102568 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Якобчук Валентина Павлівна, Ходаківський Євгеній Івнович, 

Плотнікова Марія Федорівна, Захаріна Оксана Володимирівна, Іванюк 

Ольга Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Формування 

європейської системи Q-менеджменту в децентралізованих громадах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Ходаківський Є. І., Якобчук В. П., Захаріна О. В., 

Плотнікова М. Ф., Іванюк О. В. Формування європейської системи  

Q-менеджменту в децентралізованих громадах // Наукові горизонти. - 

2019. - № 3 (76), т. 2. - С. 10-18. 
Анотація  

Визначено сутність основних принципів європейської системи управління 

якістю (Q-менеджменту) як орієнтиру стійкого сталого розвитку через 

залучення особистісного творчого потенціалу людини в соціокультурному 

середовищі, що широко використовується у світовій цивілізації. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102569 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Анисєнкова Вікторія Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Порівняльна характеристика факторів атерогенезу у 

пацієнтів з симптомним і асимптомним перебігом атеросклеротичних 

каротидних стенозів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В роботі проведено порівняльну оцінку факторів ризику атерогенезу у 

пацієнтів з різними клінічними проявами атеросклеротичного 

каротидного стенозу. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102570 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Іванов Денис Віталійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Концепція всеукраїнського проекту 

дитячої кіноосвіти «Кіноперемога» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Твір описує порядок організації та проведення освітнього проєкту в 

галузі культури і мистецтва «Кіноперемога» із залученням ветеранів 

війни, які, в результаті закінчення спеціально організованих курсів з 

викладання анімації дитячій аудиторії, отримають можливість 

подальшого працевлаштування.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102571 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кропельницька Світлана Орестівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Письмовий твір методичного характеру «СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «ІНВЕСТУВАННЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методичне видання, що визначає загальну інформацію, мету та цілі, 

результати навчання (компетентності), організацію процесу навчання, 

систему оцінювання, політику та рекомендовану літературу з курсу 

«інвестування».  

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102572 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Максимович Ольга Володимирівна, Статкевич Михайло 

Анатолійович, Солоджук Тетяна Василівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Письмовий літературний твір наукового характеру «Рекомендації до 

підготовки міжнародних/транскордонних проектів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Базові рекомендації розроблені в рамках проекту «Створення проектно-

освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні», що 

виконується ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» за секторальної бюджетної підтримки Євросоюзу.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102573 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кропельницька Світлана Орестівна, Солоджук Тетяна Василівна, 

Мигович Тетяна Михайлівна, Криховецька Зоряна Миколаївна, Щур 

Роман Іванович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Письмовий твір методичного характеру «Навчальна практика у 

Проектно-освітньому центрі «Агенти змін» ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Рекомендації розроблено в рамках проекту «Створення проектно-

освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні», що 

виконується ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» за секторальної бюджетної підтримки Євросоюзу. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102574 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шешукова Ольга Вікторівна, Кузь Ірина Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Спосіб лікування хронічного катарального гінгівіту у 

дітей молодшого шкільного віку, хворих на цукровий діабет І типу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропонований спосіб лікування хронічного катарального гінгівіту у 

дітей молодшого шкільного віку здійснюється наступним чином: проводять 

професійну гігієну ротової порожнини, навчання правил гігієни 

порожнини рота. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102575 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Овчаренко Оксана Василівна, Ширкевич Вікторія Миколаївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник для іноземних студентів «Біологія. Частина І. 

Початковий курс. Частина ІІ. Основи цитології та гістології» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Овчаренко О. В., Ширкевич В. М. Біологія. Частина І. 

Початковий курс. Частина ІІ. Основи цитології та гістології. Навчальний 

посібник для іноземних студентів / О. В. Овчаренко, В. М. Ширкевич. - 

Полтава : Українська медична стоматологічна академія, 2020. - 116 с.  
Анотація  

Посібник є частиною навчального комплексу для іноземних студентів 

україномовної форми навчання, які готуються до вступу у заклади 

вищої освіти України медико-біологічного профілю.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102576 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кізілова Галина Олександрівна, Шулько Ольга Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів 
загальної середньої освіти 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У підручнику надано навчальний матеріал, передбачений Типовими 
освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти, 
розробленими під керівництвом Р. Б. Шияна та О. Я. Савченко. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102577 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Чабайовська Марія Іванівна, Омельченко Наталія Михайлівна, 
Кожушко Світлана Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
«Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах) 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник укладений за Типовою освітньою програмою для закладів 

загальної середньої освіти, розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102578 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Rosinka (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, усний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник усних творів «Эффективный таргет от А до Я Юлии Росенко» 

(«Эффективный таргет от А до Я») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірник творів «Эффективный таргет от А до Я Юлии Росенко» 

створений як відеокурс по налаштуванню реклами Facebook. Збірник 

складається з 14 відеоуроків з поясненням налаштування реклами 

через Facebook на соцсторінки і сайти, лайфхаків та порад, налаштування 

за принципом «повторюй за мною».   

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102579 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ласма Арно (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «ENGLISH FOR 

READING AND WRITING. АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ НАЙМЕНШИХ.  

2 КЛАС. CLASS BOOK» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний посібник для вивчення англійської мови дітьми у формі 

підручника-зошита, що складається з 34 авторських уроків, викладених за 

принципом від простого до складного, послідовно, логічно, в ігровій формі. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102580 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ласма Арно (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «ENGLISH FOR 

READING AND WRITING. АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ НАЙМЕНШИХ. 

4 КЛАС. HOMEWORK BOOK» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний посібник для вивчення англійської мови дітьми у формі 

підручника-зошита, що складається з 34 авторських уроків, викладених за 

принципом від простого до складного, послідовно, логічно, в ігровій формі. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102581 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ласма Арно (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «ENGLISH FOR 

READING AND WRITING. АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ НАЙМЕНШИХ. 

3 КЛАС. CLASS BOOK» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Навчальний посібник для вивчення англійської мови дітьми у формі 

підручника-зошита, що складається з 34 авторських уроків, викладених за 

принципом від простого до складного, послідовно, логічно, в ігровій формі. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102582 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ласма Арно (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «ENGLISH FOR 

READING AND WRITING. АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ НАЙМЕНШИХ. 

1 КЛАС. CLASS BOOK» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний посібник для вивчення англійської мови дітьми у формі 

підручника-зошита, що складається з 34 авторських уроків, викладених за 

принципом від простого до складного, послідовно, логічно, в ігровій формі. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102583 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ласма Арно (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «ENGLISH FOR 

READING AND WRITING. АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ НАЙМЕНШИХ. 

3 КЛАС. HOMEWORK BOOK» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний посібник для вивчення англійської мови дітьми у формі 

підручника-зошита, що складається з 34 авторських уроків, викладених за 

принципом від простого до складного, послідовно, логічно, в ігровій формі. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102584 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ласма Арно (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «ENGLISH FOR 

READING AND WRITING. АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ НАЙМЕНШИХ.  

2 КЛАС. HOMEWORK BOOK» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний посібник для вивчення англійської мови дітьми у формі 

підручника-зошита, що складається з 34 авторських уроків, викладених за 

принципом від простого до складного, послідовно, логічно, в ігровій формі. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102585 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ласма Арно (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «ENGLISH FOR 

READІNG AND WRITING. АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ НАЙМЕНШИХ.  

1 КЛАС. HOMEWORK BOOK» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний посібник для вивчення англійської мови дітьми у формі 

підручника-зошита, що складається з 34 авторських уроків, викладених за 

принципом від простого до складного, послідовно, логічно, в ігровій формі. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102586 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вовк Неля Павлівна, Мохнар Людмила Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «КОМУНІКАТИВНА СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

ЗДІЙСНЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглядається комунікативна складова організації та здійснення 

антикризового управління. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102587 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Туташинський Василь Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Рукопис навчальної програми «Технології сучасного виробництва» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальну програму створено для профільного навчання учнів з 

технологій. Призначена для професійних ліцеїв та інших типів закладів 

системи загальної середньої освіти. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102588 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Туташинський Василь Іванович, Мачача Тетяна Святославівна, 

Тарара Анатолій Михайлович, Вдовиченко Віктор Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Методичний посібник «Методика компетентнісно-орієнтованого навчання 

технологій у професійному ліцеї» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У методичному посібнику розкриваються форми, методи, засоби і 

педагогічні технології реалізації змісту нових спецкурсів у професійному 

ліцеї. Він призначений для методистів, учителів технологій та студентів 

педагогічних університетів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102589 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Головко Микола Васильович, Засєкін Дмитро Олександрович, Крячко 

Іван Павлович, Мацюк Віктор Михайлович, Мельник Юрій 

Степанович, Непорожня Лідія Вікторівна, Сіпій Володимир 

Володимирович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Методичний посібник «Методика компетентнісно-орієнтованого навчання 

фізики учнів гімназії» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У методичному посібнику розкрито методику компетентнісно-орієнтованого 

навчання фізики в гімназії (основній школі). Наведено практичні 

рекомендації для вчителів щодо реалізації наскрізних змістових ліній в 

курсі фізики, формування предметної компетентності з фізики. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102590 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Головко Микола Васильович, Засєкін Дмитро Олександрович, Мацюк 

Віктор Михайлович, Мельник Юрій Степанович, Непорожня Лідія 

Вікторівна, Сіпій Володимир Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Завдання для перевірки предметної компетентності 

учнів з фізики (7-9 кл.)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Посібник спрямований на формування, розвиток та перевірку предметної 

компетентності здобувачів базової освіти з фізики. Зміст завдань на 

перевірку предметної компетентності становлять розрахункові, якісні, 

графічні, експериментальні й дослідницькі фізичні задачі, навчальні 

проекти. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102591 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Горпинюк Андрій Васильович, Тарабан Сергій Миколайович, 

Коськовецький Володимир Миколайович, Тіторенко Вячеслав 

Анатолійович, Шатран Андрій Олегович, Варюхно Сергій 

Геннадійович, Безродний Михайло Юхимович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державне підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний 

і проектний інститут» 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Міжнародні вимоги до побудови систем управління 

безпеки дорожнього руху та практики їх реалізації країнами світу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проведено аналіз міжнародних вимог та досвіду країн світу до побудови, 

впровадження та забезпечення ефективного функціонування систем 

управління безпеки дорожнього руху відповідно до вимог міжнародного 

стандарту ISO 39001:2012. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102592 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Горпинюк Андрій Васильович, Тарабан Сергій Миколайович, 

Коськовецький Володимир Миколайович, Тіторенко Вячеслав 

Анатолійович, Шатран Андрій Олегович, Варюхно Сергій 

Геннадійович, Безродний Михайло Юхимович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державне підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний 

і проектний інститут» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Аналіз нормативно-правових актів та нормативних 

документів, що врегульовують питання безпеки дорожнього руху та 

перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Проведено аналіз нормативно-правових актів та нормативних документів, 

що врегульовують питання безпеки дорожнього руху та перевезень 

пасажирів і вантажів автомобільним транспортом в Україні, вимоги та 

норми яких мають бути враховані організаціями (підприємствами) у їх 

господарській діяльності. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102593 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Горпинюк Андрій Васильович, Тарабан Сергій Миколайович, 

Коськовецький Володимир Миколайович, Тіторенко Вячеслав 

Анатолійович, Шатран Андрій Олегович, Варюхно Сергій 

Геннадійович, Безродний Михайло Юхимович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Державне підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний 

і проектний інститут» 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Національні потреби щодо запровадження в Україні 

систем управління безпекою дорожнього руху» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проведено аналіз національних потреб в частині запровадження систем 

управління безпекою дорожнього руху на підприємствах (організаціях) 

в Україні, а також оцінку можливого впливу від реалізації процесу на 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102594 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Горпинюк Андрій Васильович, Тарабан Сергій Миколайович, 

Коськовецький Володимир Миколайович, Тіторенко Вячеслав 

Анатолійович, Шатран Андрій Олегович, Варюхно Сергій 

Геннадійович, Безродний Михайло Юхимович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державне підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний 

і проектний інститут» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Рекомендації щодо розроблення, впровадження, 

удосконалення та підтримання систем управління безпекою дорожнього 

руху» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблено рекомендації стосовно всіх етапів запровадження на 

підприємствах систем управління безпекою дорожнього руху, що 

ґрунтуються на платформі управління безпекою дорожнього руху 

відповідно до сучасних норм і стандартів у цій сфері та є основою для 

реалізації системи безпеки. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102595 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Горошкіна Олена Миколаївна, Бондаренко Неллі Володимирівна, 

Попова Людмила Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Методичний посібник «Методика компетентнісно-орієнтованого 

навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Горошкіна О. М. Методика компетентнісно-орієнтованого 

навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту : методичний 

посібник / О. М. Горошкіна, Н. В. Бондаренко, Л. О. Попова. - Київ : 

КОНВІ ПРІНТ, 2020. - 1028 с. 
Анотація  

У посібнику представлено теоретико-практичні аспекти методики 

компетентнісно-орієнтованого навчання української мови учнів ліцею. 

Окреслено напрями роботи з унормування українського мовлення 

ліцеїстів на засадах компетентнісного підходу та формування компетентного 

мовця на уроках української мови. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102596 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Голуб Ніна Борисівна, Новосьолова Валентина Іванівна, Галаєвська 

Людмила Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Практичний посібник «Мовленнєві жанри на уроках української мови 

в ліцеї (рівень стандарту)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Голуб Н. Б. Мовленнєві жанри на уроках української 

мови в ліцеї (рівень стандарту) : практичний посібник / Н. Б. Голуб,  

В. І. Новосьолова, Л. В. Галаєвська. - Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. - 128 с. 
Анотація  

У практичному посібнику вміщено інформацію про мовленнєві жанри, 

вивчення яких уперше введено до чинної програми з української мови, 

обґрунтовано доцільність цієї інновації, надано матеріали, яких немає в 

жодному посібнику чи підручнику з методики, а також зразки вправ і 

завдань. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102597 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Васильєва Дарина Володимирівна, Вашуленко Ольга Петрівна, 

Волошена Вікторія Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Методичний посібник «Методика компетентнісно-орієнтованого навчання 

математики в ліцеї на рівні стандарту» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У посібнику висвітлено методику навчання математики в ліцеї на рівні 

стандарту: загальні питання організації навчання математики, наскрізні 

лінії ключових компетентностей та їх реалізація в курсі математики, 

окремі питання методики навчання алгебри і початків аналізу та 

стереометрії. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102598 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вдовченко Віктор Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Рукопис навчальної програми «Художнє проектування» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма курсу за вибором технологічного профілю навчання «Художнє 

проектування» має на меті поглиблене вивчення старшокласниками за 

напрямом «Дизайн» шести видів дизайну для п'яти сфер життєдіяльності. 

Навчальне художнє проектування розглянуто на площинних об'єктах у 

графічному дизайні. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102599 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Копитіна Яна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «ADL/IDL профіль 

слабозорих та незрячих осіб» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

В творі описано оцінку таких видів діяльності як «їжа», «особиста 

гігієна», «робота по дому», «соціальна складова», «здоров'я», «фінанси» 

(кожен блок має від 2 до 9 пунктів складових). Даний профіль дозволяє 

визначити конкретні проблеми чи ускладнення у самостійному виконанні 

складових блока. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102600 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Н.МагДаль-КаРАкоша (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка літературних письмових творів «Боса Сила» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Теософія, виражена в поетичній формі при проходженні духовних 

практик за Вісниками в снах, як розуміння Промислу Божого, Дослідження 

стихій Землі, психологія і трансформація особистості і народів в перехідні 

етапи руйнації і новостворення Землі. Преображення науки, мистецтва, 

релігії, політики ... 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102601 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ковцур Катерина Григорівна, Птиця Наталія Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА РАХУНОК 

РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЧАСУ ПЕРЕБУВАННЯ АВТОМОБІЛЮ В ПУНКТАХ 

НАВАНТАЖЕННЯ ТА РОЗВАНТАЖЕННЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглядаються особливості роботи транспорту у ланцюзі постачань. В 

роботі наведене обґрунтування причин виникнення непродуктивних 
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простоїв транспорту у пунктах навантаження та розвантаження. 

Визначені складові витрат часу автомобіля та фактори зовнішнього 

середовища впливу на них. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102602 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Косарук Олена Миколаївна, Коваль Костянтин Олегович, Белзецький 

Руслан Станіславович, Бурдейна Олена Володимирівна, Ляховченко 

Наталія Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Вінницький національний технічний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру «Методика тренінгу 

«Створення ефективного резюме» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Відомо, що грамотно складене резюме є найпотужнішим засобом 

самореклами на ринку праці. Від того, наскільки в ньому професійно 

представлена інформація, як розставлені акценти, залежить, чи отримає 

пошукач запрошення на співбесіду, чи ні. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102603 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Макаренко Олександр Володимирович, Сілкова Олена Вікторівна, 

Макаренко Володимир Іванович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Електронний навчальний посібник «Біологічна фізика» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Бурхливий розвиток медицини потребує якісної підготовки 

висококваліфікованих фахівців, які не тільки володіють глибокими 

знаннями зі спеціальних дисциплін, але й мають фундаментальну 

теоретичну і практичну підготовку з природничих дисциплін. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102604 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лук'янченко Вадим Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір прикладного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір технічного характеру «Концепція: 

Цифрова платформа збору відомостей про особу правопорушника у 

кримінальному провадженні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Передбачає отримання уповноваженим працівником правоохоронного 

органу за основними особистими даними правопорушника (прізвище, 

ім'я, по батькові, дата народження, адреса) витягів з усіх реєстрів та баз 

даних про наявну інформацію щодо особи. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102605 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сидоренко Юлія Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Роль інтерференції в процесі міжкультурної комунікації» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Сидоренко Ю. І. Роль інтерференції в процесі міжкультурної 

комунікації // Молодий вчений. - 2018. - № 4.4. - С. 103-106. 
Анотація  

У статті уточнюються зміст і поняття «інтерференція» та узагальнюються 

інтерпретації цього поняття іншими ученими-філологами. Автор 

аналізує інтерференцію з точки зору інших наук, зокрема лінгвістики, 

психолінгвістики, методики викладання іноземних мов. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102606 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Осадчій Іван Микитович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Knopka» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для виклику персоналу пацієнтами медичних та 

паліативних установ і є складовою частиною «Системи виклику 

медперсоналу» (патент України на корисну модель № 141985). Задачі, 

які вирішує «Knopka»: швидке надання медичної допомоги пацієнту; 

контроль та оптимізація роботи персоналу.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102607 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ткаченко Антон Миколайович, Буслаєва Наталія Григорівна, 

Камінська Анна Іванівна, Щербатюк Вікторія Василівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної 

академії аграрних наук України» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Рекомендації щодо 

управління земельними ресурсами аграрних підприємств-виробників 

органічної продукції в контексті розвитку сільських територій» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пропонуються нові підходи і конкретні заходи підвищення ефективності 

господарювання. Розроблені рекомендації дають змогу удосконалити 

організацію використання виробничих ресурсів в органічних технологіях. 

Видання розраховано на наукових працівників, спеціалістів сільського 

господарства і фермерів. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102608 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Верес Лілія Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Znov i Znov» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102609 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Артюх Юлія Леонтіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру «Метод: 

«Карусель эмоций. Работа с эмоциями в эмоционально-неустойчивых 

(лабильных), тревожных, невротических и д.р. эмоциональных состояниях» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Суть методу спрямована на звернення до глибинного - позитивних 

несвідомому сприйняттю, яке відкриває можливість трансформувати 

стратегії вирішення в найкращі для людини в даних обставинах, і 

виявляючи, що є ресурси для створення трансформацій всередині себе і 

зовні. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102610 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Маєвська Наталія Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Визначення поняття «додана вартість» із позиції створення 

цінності для споживача в сучасних умовах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сучасне визначення поняття доданої вартості виходить з позиції створення 

цінності для споживача як певної філософії виробника, що впливає на 
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вибір та виступає джерелом формування стійких конкурентних переваг. 

Адже в сучасних умовах навіть унікальним продуктам не вдається 

надовго втримати лідерство. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102611 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Путковський Ігор Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру, складений 

твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник статей «10 видеоигр, на которые стоит обратить внимание. 

Часть 1» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102612 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бондаренко Тетяна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій повнометражного художнього фільму «Тімран» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102613 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Євдокимова Мирослава Володимирівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій повнометражного художнього фільму «Иллюзия» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Працівник банку Григорій будує бізнес на крадених грошах, він пішак 

в чужій грі. Колега Григорія, не бажаючи приховувати аферу шефа, 

стає загрозою для його ілюзії благополучного життя. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102614 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Боровець Іван Миколайович, Мічута Ольга Романівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Комп'ютерна програма для математичного 

моделювання процесу пружньої фільтрації в неізотермічних умовах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Авторський твір у вигляді комп'ютерної програми являє собою 

використання систем комп'ютерного програмування для моделювання 

процесу пружньої фільтрації з врахуванням тепло-масоперенесення 

при лінійній та нелінійній фільтрації в ґрунтовому середовищі. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102615 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Непомняща Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Професійна підготовка взаємодії майбутніх фахівців ЗДО щодо 

роботи з дітьми раннього віку (на матеріалі усної народної творчості)» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Непомняща І. М. Професійна підготовка взаємодії 

майбутніх фахівців ЗДО щодо роботи з дітьми раннього віку (на матеріалі 

усної народної творчості) // Збірник наукових праць Хмельницького 

інституту соціальних технологій Університету «Україна». - 2019. - № 18. - 

С. 205-209. 
Анотація  

У статті було обґрунтовано професійну підготовку взаємодії майбутніх 

вихователів із дітьми раннього віку. У дослідженні виділені стилі 

спілкування вихователя з дітьми раннього віку, прийнято оптимальне 

особистісно-орієнтоване взаємовідношення з дітьми раннього віку. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102616 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Непомняща Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки 

майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Непомняща І. М. Психолого-педагогічний супровід 

професійної підготовки майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти // 

Науковий вісник південноукраїнського національного педагогічного 

університету імені К. Д. Ушинського. - 2019. - № 3 (128). - С. 165-171. 
Анотація  

У статті розкрито сутність поняття «супровід» та його місце у 

професійній підготовці майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102617 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Галян Ярослав Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Лекції «Адаптація фізіотерапевта та доктора на роки» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Адаптація доктора на роки передбачає альтернативний погляд на 

оздоровлення людини за допомогою східної медицини, а адаптація 
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фізіотерапевта - синтез методологій східної та європейської медицини 

на базі результатів практичної діяльності. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102618 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Михальченко Наталія Вячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Фактори розвитку патріотичної рефлексії 

особистості» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Михальченко Н. В. Фактори розвитку патріотичної 

рефлексії особистості // Danish Scintific Journal (DSJ). - 2020. - № 42, vol. 4 - 

Р. 46-49. 
Анотація  

У статті обґрунтовано роль ідентифікації у розвитку патріотичної 

рефлексії особистості. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102619 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Михальченко Наталія Вячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Динаміка розвитку когнітивного складника 

патріотичної рефлексії особистості» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Михальченко Н. В. Динаміка розвитку когнітивного 

складника патріотичної рефлексії особистості // Збірник наукових праць 

«Теорія і практика сучасної психології». - 2020. - № 1, Т. 2. - С. 102-106. 
Анотація  

Розглянуто динаміку розвитку когнітивного складника патріотичної 

рефлексії особистості пізньої юності в умовах здобуття вищої освіти. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102620 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Михальченко Наталія Вячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Сутність когнітивного компонента патріотичної 

рефлексії особистості» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Михальченко Н. В. Сутність когнітивного компонента 

патріотичної рефлексії особистості // Науковий журнал з соціології та 

психології «Габітус». - 2020. - № 12, Т. 2. - С. 172-176. 
Анотація  

У науковій статті визначено, що підростаюче покоління потребує не 

тільки системи наукових знань, а перш за все цілісної національної 

культури, духовності, патріотичного покликання. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102621 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Михальченко Наталія Вячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Роль ідентифікації у розвитку патріотичної рефлексії 

особистості» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Михальченко Н. В. Роль ідентифікації у розвитку 

патріотичної рефлексії особистості // Danish Scientific Journal (DSJ). - 

2020. № 33, vol. 2. - Р. 47-51. 
Анотація  

У статті проаналізовано фактори розвитку патріотичної рефлексії. В 

процесі проведеного дослідження вивчались чинники, які обумовлюють 

розвиток патріотичної рефлексії учнів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102622 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Медведєва Олена Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Матеріали до проєктування робочої 

програми та силабусу навчального курсу «Інтелектуальна власність в 

галузі ІТ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102623 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шинкарьов Роман Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Энергетическая 

мощность космического пространства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102624 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Солодовнік Олеся Олександрівна, Докуніна Катерина Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Теоретико-методологічні засади фінансування проектів 

публічно-приватного партнерства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У творі надано результати дослідження, спрямованого на теоретико-

методологічні засади фінансування проектів публічно-приватного 

партнерства, зокрема: визначено основні принципи та методи 

фінансування проектів ППП; встановлено основні фінансові ризики 

здійснення ППП тощо. 
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

456 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102625 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Солодовнік Олеся Олександрівна, Докуніна Катерина Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Тези «Фінансові моделі публічно-приватного партнерства: характеристика, 

сфери та особливості застосування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Вказано, що у процесі відповідного дослідження виокремлено та 

характеризовано основні фінансові моделі ППП. Враховуючи те, що 

Україна потребує реалізації масштабних модернізаційних проектів в 

усіх сферах суспільного життя, прийнятними моделями фінансування 

ППП є моделі проектного фінансування. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

102626 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Криса Василь Михайлович, Сморжевський Валентин Йосипович, 

Криса Богдан Васильович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «ПРОФІЛАКТИКА ТРОМБОТИЧНИХ 

УСКЛАДНЕНЬ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Висвітлено аспекти і алгоритм нестандартного способу профілактики 

тромботичних ускладнень короновірусної хвороби шляхом інгаляцій 

розчину гепарину аерозольними частками заданих розмірів в уражені 

ділянки дихальних шляхів з використанням компресорних розпилювачів 

(небулайзерів).  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102627 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кирчата Ірина Миколаївна, Шершенюк Олена Миколаївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Соціальна відповідальність як 

складова інноваційного освітнього процесу та забезпечення 

конкурентоспроможності закладу вищої освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В роботі теоретично обґрунтовано доцільність використання моделі 

інноваційного освітнього процесу професійної практико-орієнтованої 

підготовки фахівців, яка має бути цілісною багаторівневою структурно-

функціональною педагогічною системою, поєднувати елементи загальної 

та професійної освіти. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102628 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Краснодєд Тетяна Леонідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Зовнішня торгівля України товарами і послугами та 

перспективи її розвитку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проведено експортно-імпортний аналіз зовнішньої торгівлі України, в 

тому числі по країнах СНД, ЄС. Визначено головних партнерів 

України у сфері торгівлі, досліджено товарно-послугову структуру 

експорту та імпорту, виявлено вплив регіонального чинника на 

загальнодержавні показники. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102629 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шматенко Олександр Петрович, Осьодло Галина Василівна, Осьодло 

Віталій Васильович, Казмірчук Анатолій Петрович, Волошин 

Володимир Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Фармакоекономічний аналіз медикаментозного забезпечення 

військовослужбовців з різними формами гастроезофагеальної рефлюксної 

хвороби» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Показана динаміка захворюваності на гастроезофагеальну рефлюксну 

хворобу серед військовослужбовців у мирний період та під час проведення 

операції Об'єднаних Сил. Проаналізовано результати власних досліджень 

щодо фармакоекономічно обґрунтованого медикаметозного забезпечення 

військовослужбовців.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102630 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шматенко Олександр Петрович, Осьодло Віталій Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Маркетинговий аналіз ринку інгібіторів протонної помпи: у 

фокусі омепразол та езомепразол» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Проведено маркетинговий аналіз фармацевтичного ринку омепразолу 

та езомепразолу з аналізом середньої вартості стандартної упаковки, 

таблетки/капсули та DDD36 представлених ЛЗ (20 представників 

омепразолу та 16 - езомепразолу). Дані аналізу свідчать про домінування 

інгібіторів протонної помпи. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102631 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Іванов Олександр Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру, 

похідний твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Нова концепція моделювання 

напружено-деформованого стану зубів» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Наведено теоретичне узагальнення в частині розробки математичної 

моделі для аналізу НДС зуба у реальному навантаженні. В основу 

покладені методи класичної теорії пружності в тривимірній постановці 

при змішаних граничних умовах для області зі складною граничною 

поверхнею. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102632 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шабашова Юлія Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір навчально-практичного характеру «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОД 

ЛИЧНОСТИ (ЭКЛ) НА ОСНОВЕ АРКАНОВ ТАРО. РОДОВЫЕ И 

КАРМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Авторська методика, яка є розрахунковим методом на основі дати 

народження людини і її ПІБ (прізвище, ім'я, по батькові), дозволяє 

визначити тип особистості людини, її таланти і здібності, слабкі і 

сильні сторони, а також родові і кармічні програми, які закладені в 

основних показниках ЕКЛ. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102633 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сопілко Ірина Миколаївна, Лихова Софія Яківна, Лисько Тетяна 

Давидівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Кримінальне право України: для підготовки до 

ЗНО (ЄФВВ) для вступу на магістратуру» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Сопілко І. М., Лихова С. Я., Лисько Т. Д. Кримінальне 

право України : навчальний посібник для підготовки до ЗНО (ЄФВВ) 

для вступу на магістратуру. - 2020. - 456 с. 
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Анотація  

У навчальному посібнику висвітлюються основні питання Загальної та 

Особливої частини кримінального права України, орієнтовані на 

засвоєння Програми другого блока Єдиного фахового вступного 

випробування з кримінального права для вступу на магістратуру. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102634 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лисько Тетяна Давидівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Кримінально-правовий захист трудових прав, свобод та 

соціальних інтересів: досвід зарубіжних країн» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Лисько Т. Д. Кримінально-правовий захист трудових 

прав, свобод та соціальних інтересів: досвід зарубіжних країн // Економіка. 

Фінанси. Право. - 2020. - № 5/2. - С. 32-35. 
Анотація  

У статті з використанням порівняльно-правового методу здійснено 

аналіз окремих положень кримінального законодавства зарубіжних 

країн, що забезпечують захист трудових прав, свобод та соціальних 

інтересів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102635 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Грекова Лілія Юріївна, Романович Ірина Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Особливості застосування криміналістичної техніки в 

кримінальному судочинстві» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Грекова Л. Ю., Романович І. І. Особливості застосування 

криміналістичної техніки в кримінальному судочинстві // Журнал 

східноєвропейського права. - 2020. - № 72. - С. 46-52. 
Анотація  

У статті висвітлюються проблемні питання, пов'язані з визначенням 

суб'єктів застосування криміналістичної техніки на сучасному етапі, 
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аналізом норм чинного кримінального процесуального законодавства 

України, що регламентують питання застосування технічних засобів у 

кримінальному процесі. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102636 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сисоєва Вікторія Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Особливості кримінологічної характеристики осіб, які вчиняють 

злочини, що порушують порядок здійснення операцій з металобрухтом» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Сисоєва В. П. Особливості кримінологічної 

характеристики осіб, які вчиняють злочини, що порушують порядок 

здійснення операцій з металобрухтом // Митна справа. - 2013. - № 1 (85) 

Ч. 2. - С. 488-492. 
Анотація  

У статті розглянуто криміналістичну характеристику осіб, які 

вчиняють порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, 

проаналізовано результати вивчення матеріалів архівних кримінальних 

справ та даних Державної судової адміністрації України. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102637 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сисоєва Вікторія Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Юридична відповідальність за порушення порядку здійснення 

операцій з металобрухтом в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Сисоєва В. П. Юридична відповідальність за порушення 

порядку здійснення операцій з металобрухтом в Україні // Науковий 

вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2011. - № 6 (79). -  

С. 88-94. 
Анотація  

У статті розглянуто питання виникнення юридичної відповідальності 

за вчинення злочинів щодо порушення правопорядку здійснення 
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операцій з металобрухтом. Проаналізовано види юридичної відповідальності 

за вчинення цих злочинів і визначено їх критерії розмежування. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102638 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сисоєва Вікторія Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Забезпечення порядку здійснення операцій з металобрухтом в 

Україні: організаційно-правові засади» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Сисоєва В. П. Забезпечення порядку здійснення операцій 

з металобрухтом в Україні: організаційно-правові засади // Проблеми 

правознавства та правоохоронної діяльності. - 2012. - № 4. - С. 184-190. 
Анотація  

У статті розглянуто процес створення підприємства, яке здійснює операції 

з металобрухтом, відповідно до чинного законодавства, проаналізовано 

нормативно-правові документи, які регулюють цей вид господарської 

діяльності. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102639 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Біленчук Петро Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Підготовка юристів нової генерації. Світовий досвід та реалії 

українського класичного університету» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Біленчук П. Д. Підготовка юристів нової генерації. 

Світовий досвід та реалії українського класичного університету // Віче. - 

2013. - № 22. - С. 6-8. 
Анотація  

У статті проаналізовано підготовку кадрів вищої кваліфікації в сфері 

юриспруденції, яка відіграє неоціненну роль у забезпеченні органів 

державної влади, правосуддя та правопорядку спеціалістами-юристами. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102640 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Біленчук Петро Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Деякі питання сучасного наукового забезпечення кримінального 

провадження: теорія і практика» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Біленчук П. Д. Деякі питання сучасного наукового 

забезпечення кримінального провадження: теорія і практика // Віче. - 

2013. - № 24. - С. 17-19. 
Анотація  

У статті зазначено, що КПК України 2012 р. істотно змінив ідеологію 

сучасного кримінального судочинства та визначив якісно нові завдання. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102641 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Біленчук Петро Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Методологічні засади наукового забезпечення кримінального 

провадження» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Біленчук П. Д. Методологічні засади наукового забезпечення 

кримінального провадження // Віче. - 2013. - № 14. - С. 13-15. 
Анотація  

У статті аналізуються теорія, методологія та праксеологія наукового 

забезпечення кримінального провадження в процесі судового пізнання, 

доказування і розслідування, які являють собою надзвичайно складну 

діяльність багатьох суб'єктів досудового розслідування й судового 

провадження. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102642 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Біленчук Петро Дмитрович 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

464 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Концептуальні засади забезпечення органів кримінального 

судочинства новітніми засобами пізнання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Біленчук П. Д. Концептуальні засади забезпечення 

органів кримінального судочинства новітніми засобами пізнання // 

Віче. - 2013. - № 12. - С. 5-7. 
Анотація  

У статті проаналізовано концепцію всеукраїнського проекту забезпечення 

органів судової влади новітніми засобами пізнання, які ґрунтуються на 

системному аналізі нинішнього стану судової системи та осягненні 

сучасної ролі й нового призначення суду в контексті розвитку держави. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102643 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Біленчук Петро Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Доктринальні засади підготовки висококваліфікованих юристів 

нової генерації у XXІ столітті: засоби, методи, технології» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Біленчук П. Д. Доктринальні засади підготовки 

висококваліфікованих юристів нової генерації у XX столітті: засоби, 

методи, технології // Віче. - 2013. - № 18. - С. 7-10. 
Анотація  

Початок третього тисячоліття позначився оновленими поглядами 

світової спільноти в майбуття, визначенням цілісних властивостей 

суспільного життя, які характеризують його якість. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102644 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Харченко Лариса Геннадіївна, Харченко Сергій Всеволодович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Парацельс» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102645 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, Якір 

Михайло Семенович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Геометрія» підручник для 8 класу з поглибленим вивченням математики 

закладів загальної середньої освіти  
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник відповідає навчальній програмі для поглибленого вивчення 

математики у 8 класі. Він містить великий і різноманітний дидактичний 

матеріал, запитання для самоконтролю, цікаві відомості з історії 

математики. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102646 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, Якір 

Михайло Семенович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Геометрія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти  

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник відповідає навчальній програмі з геометрії для 8 класу. Він 

містить великий дидактичний матеріал, практичні завдання, запитання 

для самоконтролю, завдання в тестовій формі, цікаві відомості з історії 

математики. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102647 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, Якір 

Михайло Семенович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Алгебра» підручник для 8 класу з поглибленим вивченням математики 

закладів загальної середньої освіти  
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник відповідає навчальній програмі для поглибленого вивчення 

математики у 8 класі. Він містить великий і різноманітний дидактичний 

матеріал, запитання для самоконтролю, цікаві відомості з історії 

математики. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102648 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

«Алгебра» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти  

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Підручник відповідає навчальній програмі з алгебри для 8 класу. Він 

містить великий дидактичний матеріал, запитання для самоконтролю, 

завдання в тестовій формі, цікаві відомості з історії математики. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102649 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Калюжка Аліна Андріївна, Осипенко Тетяна Володимирівна, Істомін 

Андрій Георгійович, Калюжка Юрій Леонідович, Катаржнова Ірина 

Валентинівна, Пирогова Ірина Василівна, Данилова Вікторія 

Василівна, Калюжка Владислав Юрійович, Роздільська Ольга 

Миколаївна, Поліщук Тетяна Василівна, Білецька Ольга Михайлівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Особливості діагностики та лікування синдрому 

хронічного тазового болю у жінок репродуктивного віку з урахуванням 

його формування та психофізіологічного статусу особистості» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У роботі теоретично обґрунтовано концепцію формування синдрому 

хронічного тазового болю у жінок репродуктивного віку в аспекті 

психосоматичного розладу, в основі якого лежать гормональний дисбаланс, 

дисфункція ендотелію з порушенням кровопостачання органів малого 

таза на фоні тривалого стресу. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102650 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ревенко Наталя Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Рукопис статті «Трансформація образу фортепіано в творчості українських 

композиторів першої третини XX століття» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті простежено та виявлено засоби трансформації образу фортепіано 

в творчості українських композиторів першої третини ХХ століття. 

Акцентовано увагу на традиційно-романтичному баченні природи 

інструменту, семантичному розширенні, романтизації та психологізації 

образу фортепіано, на збагаченні музики. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102651 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ковалевський Михайло Ігорович, Крицький Дмитро Миколайович, 

Погудіна Ольга Костянтинівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Аналіз сумішей при лазерній наплавці» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма приймає на вихід зображення з сумішшю (порошком), що 

використовується при лазерній наплавці, виконує їх (зображень) обробку 

та аналізує якість суміші (порошку) для подальших розрахунків необхідних 

режимів роботи верстата. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102652 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Веклич Ксенія Артемівна, Попов Микола Миколайович, Лядова 

Тетяна Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Використання комбінації показників приросту рівнів 

інтерферонів альфа та гамма, авідності імуноглобулінів класу G та 

зміни показників індексу зсуву лейкоцитів крові у прогнозуванні 

тяжкості перебігу корової інфекції» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В роботі визначена значущість комбінації показників приросту рівнів 

інтерферонів альфа та гамма, авідності імуноглобулінів класу G та 

зміни показників індексу зсуву лейкоцитів крові у прогнозуванні 

тяжкості перебігу корової інфекції.  

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102653 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бєляєва Олена Миколаївна, Лисанець Юлія Валеріївна, Костенко 

Вікторія Геннадіївна, Ефендієва Світлана Миколаївна, Танько Наталія 

Григорівна, Прийма Лада Юріївна, Трегуб Світлана Євгенівна, 

Мирошниченко Олена Анатоліївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Foreign Language Proficiency Test: «Krok 1. 

Stomatology» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Foreign Language Proficiency Test: «Krok 1. Stomatology» : 

manual / O. M. Bieliaieva, Yu. V. Lysanets, V. H. Kostenko et al. ; edited by 

O. M. Bieliaieva. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2020. - 392 p. 
Анотація  

Посібник містить лексико-граматичні вправи і тестові завдання, 

спрямовані на перевірку засвоєння студентами англійської 

загальновживаної, загальнонаукової і вузькогалузевої лексики, яка 

охоплює основні поняття фундаментальних медико-біологічних 

дисциплін, включених до бази інтегрованого іспиту. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102654 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бєляєва Олена Миколаївна, Гордієнко Олена В'ячеславівна, Лисанець 

Юлія Валеріївна, Знаменська Іванна Владиславівна, Сліпченко Лариса 

Борисівна, Гаврильєва Ксеня Григорівна, Шерстюк Наталія 

Олександрівна, Неруш Алла Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Foreign Language Proficiency Test: «Krok 1. 

Medicine» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Foreign Language Proficiency Test: «Krok 1. Medicine» : 

manual / O. M. Bieliaieva, O. V. Hordiienko, Yu. V. Lysanets et al. ; edited 

by O. M. Bieliaieva. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2020. - 328 p. 
Анотація  

Посібник містить лексико-граматичні вправи і тестові завдання, 

спрямовані на перевірку засвоєння студентами англійської 

загальновживаної, загальнонаукової і вузькогалузевої лексики, яка 

охоплює основні поняття фундаментальних медико-біологічних 

дисциплін, включених до бази інтегрованого іспиту. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102655 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Малиновська Тетяна Робінзоновна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру, фотографічний 

твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру «Сайт «ОМЕГА». 

Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Твір та фотографії призначені для ознайомлення з товарами, послугами, 

що надаються автором, з метою ознайомлення та оздоблення, що 

стосуються ритуальних послуг. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102656 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Федоренко Віра Іларіонівна, Кіцула Любов Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Гігієнічна оцінка фактичного харчування дітей 

організованих колективів (на прикладі харчування дітей у дошкільних 

дитячих закладах)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропоновано алгоритм оцінки фактичного харчування дітей 

організованих колективів (на прикладі харчування дітей у дошкільних 

дитячих закладах). 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102657 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Арістова Ірина Василівна, Карпик Юлія Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Розділ колективної монографії «Вплив цифрової економіки та європейської 

інтеграції на правотворчість у сфері інтелектуальної власності в умовах 

розбудови інформаційного суспільства та інформаційного законодавства 

в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Арістова І. В., Карпик Ю. А. Вплив цифрової економіки 

та європейської інтеграції на правотворчість у сфері інтелектуальної 

власності в умовах розбудови інформаційного суспільства та інформаційного 

законодавства в Україні // Collective monograph. Modern researches: 

progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union. - 

2020. - № 1. - С. 255-288. 
Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102658 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Масляк Петро Олексійович, Даценко Людмила Миколаївна, 

Капіруліна Світлана Леонідівна, Курач Тамара Миколаївна, 

Бродовська Оксана Григорівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Географія» підручник для 8 класу з поглибленим вивченням географії 

закладів загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник із географії, як предмета поглибленого вивчення, містить 

обов'язковий обсяг навчального матеріалу, усі необхідні теоретичні 

відомості й поняття. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102659 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Караман Станіслав Олександрович, Горошкіна Олена Миколаївна, 

Караман Ольга Володимирівна, Попова Людмила Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Українська мова» підручник для 8 класу з поглибленим вивченням 

філології закладів загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник є основним засобом формування в учнів предметної і ключових 

компетентностей, визначених концепцією «Нової української школи». 

Глибина розкриття тем і їх послідовність повністю відповідають чинній 

програмі. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102660 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гісем Олександр Володимирович, Гісем Ольга Олександрівна, 

Мартинюк Олександр Олександрович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Історія України» підручник для 8 класу з поглибленим вивченням 

історії закладів загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник з історії України як предмета поглибленого вивчення містить 

обов'язковий обсяг навчального матеріалу щодо періоду Раннього Нового 

часу, усі необхідні теоретичні відомості й поняття. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102661 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гісем Олександр Володимирович, Мартинюк Олександр 

Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Історія України» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник містить обов'язковий обсяг навчального матеріалу з історії 

України періоду Раннього Нового часу, усі необхідні теоретичні відомості 

й поняття. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102662 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гісем Олександр Володимирович, Мартинюк Олександр 

Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Всесвітня історія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник містить обов'язковий обсяг навчального матеріалу щодо 

основних подій Раннього Нового часу, або Ранньомодерної доби (часу, 

періоду), які відбувалися з кінця XV до кінця XVIII ст., усі необхідні 

теоретичні відомості й поняття. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102663 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гісем Олександр Володимирович, Гісем Ольга Олександрівна, 

Мартинюк Олександр Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Всесвітня історія» підручник для 8 класу з поглибленим вивченням 

історії закладів загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник зі всесвітньої історії як предмета поглибленого вивчення 

містить обов'язковий обсяг навчального матеріалу, усі необхідні 

теоретичні відомості й поняття. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102664 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Борзенко Олександр Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Українська література» підручник для 8 класу з поглибленим вивченням 

філології закладів загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Зміст підручника забезпечує організацію процесу навчання згідно з 

метою базової середньої освіти, визначеною Державним стандартом 

базової і повної загальної середньої освіти, сприяє формуванню й 

розвитку всебічно розвиненої особистості, здатної практично діяти. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102665 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Задорожний Костянтин Миколайович, Рудич Максим Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Біологія» підручник для 8 класу з поглибленим вивченням біології 

закладів загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник містить обов'язковий навчальний матеріал, доповнений 

елементами інфографіки та ілюстративним блоком для кращого розуміння 

текстової частини. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102666 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Руденко Віктор Дмитрович, Речич Наталія Василівна, Потієнко 

Валентина Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Інформатика» підручник для 8 класу з поглибленим вивченням 

інформатики закладів загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний матеріал підручника авторів Віктора Руденка, Наталії 

Речич, Валентини Потієнко відповідає чинній програмі з інформатики 

з поглибленим вивченням інформатики для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102667 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бондаренко Олена Олександрівна, Ластовецький Василь Васильович, 

Пилипчук Олександр Павлович, Шестопалов Євген Анатолійович 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
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 Літературний письмовий твір наукового характеру 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Інформатика» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний матеріал підручника авторського колективу у складі 

Олени Бондаренко, Василя Ластовецького, Олександра Пилипчука, 

Євгена Шестопалова відповідає чинній програмі з інформатики для  

5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102668 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Полякова Світлана Іванівна, Цуканова Інна Веніамінівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Прогнозування локального результату лікування 

меланом хоріоідеї стадії Т1 малих розмірів (проміненція - до 3 мм, 

протяжність основи - до 12 мм) методом транспупілярної термотерапії» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропонований спосіб дає можливість прогнозувати вірогідність 

позитивного або негативного локального результату лікування меланом 

хоріоідеї стадії Т1 малих розмірів транспупілярною термотерапією як 

монотерапією для поліпшення її ефективності. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102669 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лісовал Анатолій Анатолійович, Гуменчук Михайло Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний транспортний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

«Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної 

дисципліни «Методологія наукових досліджень», для студентів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 142 «Енергетичне 

машинобудування» 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

476 

Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Направлений на закріплення у студента теоретичних знань, отриманих 

в процесі викладання лекційного курсу навчальної дисципліни 

«Методологія наукових досліджень» з основ планування, обґрунтування 

та вибору методики виконання наукових досліджень, оформлення 

результатів досліджень двигунів. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102670 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ірхіна Юліана Валентинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Організація дозвілля студентів у вищих навчальних закладах 

України як проблема 21 століття» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Юліана Ірхіна. Організація дозвілля студентів у 

вищих навчальних закладах України як проблема 21 століття // 

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені  

В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. - 2019. - № 2 (65). - С. 107-111. 
Анотація  

У статті обґрунтовано роль органів студентського самоврядування в 

організації дозвілля студентів вищих навчальних закладів з метою 

задоволення та реалізації інтересів та потреб, розкриття творчого 

потенціалу, соціального виховання та активізації суспільно-громадської 

діяльності студентів.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102671 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Марченко Володимир Олександрович, Гужевников Руслан 

Олександрович, Можаєв Олег Михайлович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Автоматизована система контролю та оплати 

паркування» («АСКОП») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  
Програма призначена для збору, узагальнення інформації стосовно 
паркувальних майданчиків та стоянок, розрахунку, формування платіжних 
документів, інформування користувачів за фактами штрафних санкцій 
та складається з мобільного додатка, комп'ютерної програми та її 
версії до мобільного телефона. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102672 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Мороз Олександр Федорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Кіносценарій «Обратная сторона мечты» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Троє товаришів вимушені красти автівки, щоб врятувати одного із 
друзів. Але цього разу машини виявилися майном впливових і нечесних 
людей. Тому хлопці виявилися втягнутими в кримінальні війни бандитів 

та корумпованих поліціантів. Врешті-решт, хлопці перемагають в цій 
жорстокій битві. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102673 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ущапівський Сергій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка віршів «Душа, що вміла говорити» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102674 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Домброван Наталія Василівна, Ізбаш Катерина Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Сучасний стан впливу мораторію на продаж та 

відчуження землі сільськогосподарського призначення в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Домброван Н. В., Ізбаш К. С. Сучасний стан впливу 

мораторію на продаж та відчуження землі сільськогосподарського 

призначення в Україні // Південноукраїнський правничий часопис. - 

2019. - Т. 2, № 4. - С. 116-120. 
Анотація  

Стаття присвячена дослідженню мораторію на продаж та відчуження 

землі сільськогосподарського призначення в Україні, розглянуто його 

сутність та зміст. Проаналізовано законопроект щодо врегулювання 

обігу земель сільськогосподарського призначення, який подано на 

розгляд до Верховної Ради України. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102675 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ізбаш Катерина Сергіївна, Кузнєцов Олег Ілліч 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Physical training as an element of official training of 

national police officers of Ukraine» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Izbash K. S., Kuznetsov O. I. Physical training as an element of 

official training of national police officers of Ukraine // European Reforms 

Bulletin. - 2020. - № 3. - Р. 23-27. 
Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102676 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мазан Сергій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче 

підприємство «ПК-Сервіс» 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «PC-Altius» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для забезпечення технологічного циклу роботи 

завідувача аптечного складу, інтегрується з робочими місцями 

фармацевтів, програмними комплексами з автоматичного управління 

процесами в аптечних мережах, дозволяє завідувачу контролювати 

роботу фармацевтів, облік, реалізацію товарів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102677 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Волошин Олександр Іванович, Бойчук Тарас Миколайович, Волошина 

Лариса Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Бджільництво на службі здоров'я людини» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Волошин О. І., Бойчук Т. М., Волошина Л. О. 

Бджільництво на службі здоров'я людини. - Чернівці : «Видавничий 

дім «РОДОВІД», 2020. - 176 с. 
Анотація  

У книзі висвітлено основні відомості та власний досвід вчених 

Буковинського державного медичного університету з дослідження та 

впровадження в клінічну практику продуктів бджільництва, зокрема 

пилку бджолиного, прополісу, маточного молочка, перги, бджолиного 

підмору, вуликотерапії, бджолоужалення. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102678 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жарков Володимир Ярославович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка графічних зображень «Декорації для початкових класів Нової 

Української Школи. Частина 2» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Представлена збірка авторських творів образотворчого мистецтва 

призначена для використання в освітніх курсах початкових класів 

Нової Української Школи. Збірка містить 35 зображень для оформлення 

кабінетів початкових класів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102679 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жарков Володимир Ярославович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка графічних зображень «Декорації для початкових класів Нової 

Української Школи. Частина 1» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Представлена збірка авторських творів образотворчого мистецтва 

призначена для використання в освітніх курсах початкових класів 

Нової Української Школи. Збірка містить 32 зображення для оформлення 

кабінетів початкових класів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102680 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Волошанівська Тетяна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Засада забезпечення права на захист у кримінальному 

провадженні в контексті європейських стандартів справедливого 

судового розгляду» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Волошанівська Т. В. Засада забезпечення права на 

захист у кримінальному провадженні в контексті європейських 

стандартів справедливого судового розгляду : моногр. / Т. В. Волошанівська. - 

Одеса : видавець Бакуєв Вадим Вікторович, 2020. - 270 с. 
Анотація  

У монографії сформульовано та обґрунтовано концепцію сучасної 

трансформації права на захист у кримінальному провадженні 
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відповідно до практики ЄСПЛ. Обґрунтовано доцільність розширення 

засади забезпечення підозрюваному, обвинуваченому права на захист 

шляхом внесення змін до КПК України. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102681 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Боброва Надія Федорівна, Сорочинська Тетяна Анатоліївна, Романова 

Тетяна Вікторівна, Братішко Олександр Юрійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Спосіб лікування периферійних вогнищ ретинобластоми, 

що локалізуються преекваторіально» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропонована методика передбачає застосування комбінованого 

методу лікування - здійснення транссклеральної кріодеструкції вогнищ 

ретинобластоми з наступною локальною хіміотерапією, за рахунок чого 

відбувається посилення фокального руйнування вогнищ ретинобластоми. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102682 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Нестерчук Аліна Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Теза «Теоретичні основи формування продовольчої безпеки» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102683 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Поронюк Юрій Богданович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методичні рекомендації «Визначення безпечної відстані 

розміщення людей від підриву малогабаритних підривних пристроїв 

(зарядів вибухової речовини) у приміщеннях при здійсненні підривних 

робіт з дотриманням заходів безпеки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У творі рекомендовані безпечні відстані при підриві безоболонкових 

зарядів на відкритій місцевості, напіввідкритій та у приміщеннях 

різного типу. Актуальність дослідження передбачає застосування 

показників дослідження у службовій діяльності правоохоронних органів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102684 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Волощенко Ольга Володимирівна, Козак Олександра Петрівна, 

Остапенко Ганна Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник створено відповідно до Державного стандарту початкової 

освіти та типової освітньої програми початкової освіти, розробленої під 

керівництвом Р. Б. Шияна. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102685 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Остапенко Ганна Сергіївна, Волощенко Ольга Володимирівна, Козак 

Олександра Петрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник створено відповідно до Державного стандарту початкової 

освіти та типової освітньої програми початкової освіти, розробленої під 

керівництвом Р. Б. Шияна.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102686 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Андрусич Олексій Олександрович, Стеценко Ірина Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник створено відповідно до Державного стандарту початкової 

освіти та типової освітньої програми початкової освіти, розробленої під 

керівництвом Р. Б. Шияна.  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102687 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Стеценко Ірина Борисівна, Садовенко Світлана Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів 

загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Підручник створено відповідно до Державного стандарту початкової 

освіти та типової освітньої програми початкової освіти, розробленої під 

керівництвом Р. Б. Шияна.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102688 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фєтєску Лариса Іванівна, Кьося Віра Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

«Інтегрований курс «Література» (молдовська та зарубіжна)» підручник 

для 8 класу з навчанням молдовською мовою закладів загальної середньої 

освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Підручник для закладів загальної середньої освіти. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102689 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Фєтєску Лариса Іванівна, Кьося Віра Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

«Молдовська мова» підручник для 8 класу з навчанням молдовською 

мовою закладів загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Підручник для закладів загальної середньої освіти. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102690 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Буренко Валентина Миколаївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
«Англійська мова (8-й рік навчання)» підручник для 8 класу закладів 
загальної середньої освіти 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Підручник призначений для вивчення англійської мови як першої 
іноземної у 8-х класах закладів загальної середньої освіти. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102691 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Довгань Галина Дмитрівна, Стадник Олександр Григорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
«Географія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Підручник містить обов'язковий обсяг навчального матеріалу, усі 
необхідні теоретичні відомості й поняття. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102692 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Григорович Олексій Владиславович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
«Хімія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Підручник містить обов'язковий навчальний матеріал, доповнений 
елементами інфографіки, інтерактивності та цікавим ілюстративним 
блоком для кращого розуміння текстової частини. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102693 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тагліна Ольга Валентинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Основи здоров'я» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний матеріал наданий з урахуванням вікових особливостей 

восьмикласників і восьмикласниць та спрямований на формування їх 

здоров'язбережувальних, життєвих, соціальних та громадських 

компетентностей. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102694 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Єршова Алла Петрівна, Голобородько Вадим Володимирович, 

Крижановський Олександр Феліксович, Єршов Сергій Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

«Геометрія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Підручник містить: необхідні теоретичні відомості й поняття; приклади 

розв'язування задач; велику кількість задач, диференційованих за 

рівнем складності; підсумковий огляд після кожного розділу; історичні 

та мовознавчі довідки, відомості про видатних українських математиків. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102695 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Задорожний Костянтин Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Біологія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник містить обов'язковий навчальний матеріал, доповнений 

елементами інфографіки та ілюстративним блоком для кращого 

розуміння текстової частини.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102696 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бар'яхтар Віктор Григорович, Божинова Фаїна Яківна, Довгий 

Станіслав Олексійович, Кірюхіна Олена Олександірвна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Фізика» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник: забезпечує якісно високий рівень навчання без додаткового 

навантаження для вчителя; спрямований на використання отриманих 

знань у повсякденному житті; надає широкі можливості використання 

цифрових технологій в освітньому просторі завдяки наявності онлайн-

тестування та відеороликів.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102697 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Баландіна Надія Францівна, Крюченкова Олена Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Російська мова (4-й рік навчання)» підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

488 

Анотація  

Зміст підручника «Російська мова (4-й рік навчання)» для 8 класу 

закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою 

повністю відповідає чинній програмі. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102698 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Баландіна Надія Францівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Російська мова (8-й рік навчання)» підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Зміст підручника «Російська мова (8-й рік навчання)» для 8 класу 

закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою 

повністю відповідає чинній програмі. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102699 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Сотникова Світлана Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

«Німецька мова (4-й рік навчання)» підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Підручник призначений для вивчення німецької мови як другої 

іноземної у 8-х класах закладів загальної середньої освіти. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102700 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сотникова Світлана Іванівна, Гоголєва Ганна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Німецька мова (8-й рік навчання)» підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник призначений для вивчення німецької мови як першої 

іноземної в 8 класах закладів загальної середньої освіти. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102701 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дутчак Юрій Васильович, Сущенко Людмила Петрівна, Сидоренко 

Олег Петрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «ДСС: Моніторинг забезпечення якості професійної 

підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначена для отримання інформації про сформованість професійної 

компетентності майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102702 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Середницька Анна Ярославівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Українська мова і література. Тести 

для абітурієнтів» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Середницька А. Я. Українська мова і література. Тести 

для абітурієнтів : навч.-метод. посіб. / А. Я. Середницька. - К. : Знання, 

2013. - 222 с. 
Анотація  

У посібнику вміщено понад 600 тестів, згрупованих у 10 варіантів, 

наближених до тестового зошита зовнішнього незалежного оцінювання. 

Для старшокласників і абітурієнтів, які самостійно готуються до ЗНО, 

а також учителів і викладачів, котрі зможуть використовувати посібник. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102703 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Назаренко Тетяна Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Рукопис навчальної програми «Прикладна економіка» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Курс розраховано на формування в учнів предметної економічної 

компетентності, у змісті якої закладені фінансова грамотність та 

підприємливість, що сприятиме вільному володінню економічною 

термінологією для комунікацій у суспільстві. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102704 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Назаренко Тетяна Геннадіївна, Нехомяж Оксана Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Рукопис навчальної програми «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Навчальна програма спрямована на формування виховного потенціалу, 

почуття патріотизму та екологічної культури. Одним із найважливіших 

компонентів формування комплексних географічних (країнознавчих) 

знань є унікальні природні та історичні об'єкти, що входять до Списку 

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102705 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Назаренко Тетяна Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Рукопис навчальної програми «Географія економічних систем світу» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Курс розраховано на формування в учнів економічної культури, 

світоглядного розуміння світових суспільно-економічних процесів, для 

розвитку оціночних умінь щодо соціально-економічних, соціально-

політичних і екологічних подій у державах, регіонах і в світі в цілому. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102706 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Яценко Володимир Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Рукопис навчальної програми «Економіка використання водних ресурсів» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Основна мета навчальної програми - ознайомити здобувачів освіти  

10-их класів з особливостями раціонального використання й охороною 

водних ресурсів; активізувати участь здобувачів освіти гімназії і ліцею 

у прийнятті рішень з питань громадського контролю за якістю питної 

води. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102707 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Догадайло Яна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Сутність та призначення 

результативності діяльності підприємства в сучасних умовах 

господарювання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Одержало подальший розвиток визначення сутності поняття 

«Результативність діяльності підприємства» шляхом комплексного 

врахування його призначення, багатобічності, взаємозв'язку чинників 

загального середовища підприємства та особливостей функціонування 

підприємств в сучасних умовах ринкової економіки. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102708 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Водолажська Тетяна Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Систематизація видів стратегій 

управління персоналом за типом трудового колективу підприємства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Отримала подальший розвиток класифікація стратегій управління 

персоналом залежно від типу трудового колективу, що зображена у 

вигляді куба. Принциповою її відмінністю є комплексне врахування 

таких ознак типів колективів: роль керівника колективу, характер 

внутрішньоколективних взаємовідносин. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102709 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Огаркова Ольга Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Трітмент художнього фільму «Швидкість» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102710 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Ірхіна Юліана Валентинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття «Специфіка перекладу українських топонімів германськими 
мовами» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Ірхіна Ю. В. Специфіка перекладу українських 
топонімів германськими мовами // Науковий вісник Південноукраїнського 
національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : 
Лінгвістичні науки : зб. наук. праць. - 2017. - № 25. - С. 60-64. 

Анотація  
Стаття ґрунтується на результатах дослідження, спрямованого на 
вивчення специфіки перекладу українських топонімів німецькою та 
англійською мовами. Проблема перекладу онімів посідає важливе 
місце у парадигмі сучасного перекладознавства. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102711 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Біккенєв Віктор Мінікадірович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, усний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка усних творів «Обслуживание в ресторане» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102712 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коломієць Микола Володимирович, Брухаль Фелікс Йосипович, 

Пташнік Михайло Михайлович, Красюк Людмила Михайлівна, Заяць 

Павло Степанович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної 

академії аграрних наук України» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Застосування 

заходів зниження шкодочинності бур'янів в агроценозах за органічного 

виробництва» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Рекомендації розроблені на основі узагальнення результатів 

фундаментальних наукових досліджень, отриманих в умовах довгострокових 

дослідів ННЦ «Інститут землеробства НААН». У рекомендаціях узагальнено 

дані щодо особливостей формування бур'янової рослинності та зниження 

її шкодочинності у посівах. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102713 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коломієць Микола Володимирович, Брухаль Фелікс Йосипович, 

Пташнік Михайло Михайлович, Красюк Людмила Михайлівна, Заяць 

Павло Степанович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної 

академії аграрних наук України» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методика польових 

досліджень з контролювання забур'яненості посівів культур в органічному 

землеробстві» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методика розроблена на основі узагальнення результатів 

фундаментальних наукових досліджень, отриманих в умовах довгострокових 

дослідів. У методиці висвітлено особливості закладання і проведення 

польових дослідів із залученням сучасних методів та методик. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102714 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Рудюк Світлана Анатоліївна, Гусаревич Сніжана Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Тритмент документального фільму «Зірки на Землі» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Документальна оповідь про те, як діти з особливими освітніми потребами 

разом із нормотиповими дітьми потрапили на кіномистецький воркшоп, 

де вони разом почали навчатися музиці, сценарному, акторському, 

прикладному мистецтву та створили анімаційний мультфільм, який 

відобразив їхній внутрішній світ. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102715 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Аристова Людмила Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Рукопис статті «Патріотичне виховання другокласників НУШ у процесі 

вивчення інтегрованого КУРСУ «Мистецтво» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті висвітлено основні результати дослідження проблеми патріотичного 

виховання учнів Нової української школи. Запропоновано методичні 

підходи до використання українознавчого матеріалу державного 

підручника з інтегрованого курсу «Мистецтво». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102716 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Аристова Людмила Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Рукопис статті «Словесні методи навчання і виховання на уроках 

музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті запропоновано основні підходи до використання словесних 

методів навчання і виховання на уроках музичного мистецтва та 

інтегрованого курсу «Мистецтво». Розглянуто методичні прийоми 

роботи з підручником, які допомагають більш ефективно побудувати 

освітній процес на уроці. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102717 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сеник Тетяна Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Доля-кохання» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102718 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сеник Тетяна Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Зрада» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102719 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сеник Тетяна Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Зимове щастя» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102720 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сеник Тетяна Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Сумна весна» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102721 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Єремян Олена Михайлівна, Бойко Людмила Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Сучасні підходи до управління витратами будівельних 

підприємств» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102722 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Єрис Любов Борисівна, Тесленко Олександра Іванівна, Дев'яткіна 

Тетяна Олексіївна, Попович Іван Юрійович, Чечотіна Світлана 

Юріївна, Литовченко Ірина Юріївна, Іленко-Лобач Наталія 

Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Метод лікування протезного стоматиту на фоні 

цукрового діабету» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Частота і тяжкість перебігу протезного стоматиту значно вищі у пацієнтів, 

що мають загальносоматичну патологію, зокрема захворювання 

ендокринної системи. Лікування протезного стоматиту у пацієнтів на 

фоні цукрового діабету досить часто є малоефективним, тому на даний 

час актуальним є пошук методів. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102723 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сеник Тетяна Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Вишня біля маминої хати» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102724 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гребеньова Валентина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Складений твір «Присяжнюк Настя Андріанівна. Народне харчування 

селян Погребища: колишнє і сучасне. 1900-1980-ті рр.» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Книга містить фольклорні записи Насті Присяжнюк щодо народного 

харчування українців Погребищанщини першої пол. - сер. ХХ ст. 

Висвітлено як традиції харчування та страви початку ХХ ст., які вже 

втрачено, так і найновіші тенденції, на які звернула увагу авторка. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102725 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ірхіна Юліана Валентинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Практикум з англійської мови для здобувачів 

вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Ірхіна Ю. В. Практикум з англійської мови для 

здобувачів вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта /  

Ю. В. Ірхіна. - Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020. - 202 с. 
Анотація  

Представлені креативні, комунікативні завдання, за допомогою яких 

студенти мають можливість висловлювати свої міркування з вирішення 

питань, які обговорюються в тексті. Посібник розраховано для здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102726 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ірхіна Юліана Валентинівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Формування професійно-педагогічної спрямованості 

майбутнього вчителя в процесі навчання іноземної мови» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Ірхіна Ю. В. Формування професійно-педагогічної 

спрямованості майбутнього вчителя в процесі навчання іноземної мови // 

Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. - 2019. - № 1 (64). - 

С. 104-108. 
Анотація  

Розглянуто формування професійно-педагогічної спрямованості серед 

студентів. Виявлено ефективність методики організації процесу навчання 

іноземної мови, яка забезпечує мовну підготовку в поєднанні з розвитком 

професійно-педагогічної спрямованості особистості майбутнього вчителя.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102727 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ірхіна Юліана Валентинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Ідеї полікультурного навчання в класичній зарубіжній 

педагогіці» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Ірхіна Ю. В. Ідеї полікультурного навчання в класичній 

зарубіжній педагогіці // Науковий вісник Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. - 

Одеса. - 2015. - № 3. - С. 184-187. 
Анотація  

Проаналізовано проблему полікультурної освіти в класичній зарубіжній 

педагогіці. Концепцію освіти спрямовано на забезпечення просування у 

суспільстві цінностей культури миру, формування толерантності, 

здатності до міжкультурної комунікації. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102728 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Непомняща Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Розвиток пізнавальної діяльності дитини передшкільного віку» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Непомняща І. М. Розвиток пізнавальної діяльності 

дитини передшкільного віку // Інноваційна педагогіка. - 2020. - Вип. 20, 

Т. 3. - С. 21-25. 
Анотація  

У статті охарактеризовано пізнавальний розвиток дитини передшкільного 

віку, що є навколишнім світом, а також засвоєння нової інформації, 

запам'ятовування. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102729 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Непомняща Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Професійна підготовка майбутніх фахівців ЗДО: психолого-

педагогічний супровід» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Непомняща І. М. Професійна підготовка майбутніх 

фахівців ЗДО: психолого-педагогічний супровід // Актуальні проблеми 

сучасної дошкільної та вищої освіти : збірник наукових доповідей / за 

загальною редакцією д. п. н., доцента кафедри теорії і методики дошкільної 

освіти Ю. А. Руденко. - Одеса : Бондаренко М. О., 2019. - С. 216-219. 
Анотація  

Стаття присвячена розкриттю сутності поняття «супровід» та його 

місця в професійній підготовці майбутніх фахівців закладів дошкільної 

освіти. Проблема супроводу на сьогодні є недостатньо висвітленою як у 

науковій, так і в методичній літературі. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102730 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Романюк Лариса Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Ключ к таланту ребёнка» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Складається з двох частин. В першій частині автор пропонує розкриття 

психологічних аспектів для пробудження творчого потенціалу в дитині. 

В другій частині представлений майстер-клас з арт-терапії та пропонуються 

теми для уроків по живопису залежно від віку дитини.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102731 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Добра Олена Михайлівна, Воєвутко Наталя Юріївна, Сніговська 

Оксана Володимирівна, Аліпа Руслана Анатоліївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Новогрецька мова» підручник для 8 класу закладів загальної 

середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник для закладів загальної середньої освіти. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102732 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кіор Тетяна Миколаївна, Никишова Віра Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

«Новогрецька мова» підручник для 4 класу закладів загальної 

середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник для закладів загальної середньої освіти. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102733 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Біленька-Свистович Леся Володимирівна, Ярмолюк Микола 

Олександрович, Слюсар Олег Федорович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
«Польська мова (4-й рік навчання)» підручник для 8 класу закладів 
загальної середньої освіти 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Підручник для закладів загальної середньої освіти. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102734 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бакуліна Наталія Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
«Іврит» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Підручник для закладів загальної середньої освіти. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102735 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Кулаксиз Ольга Семенівна, Арнаут Федора Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
«Гагаузька мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 
освіти 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник для закладів загальної середньої освіти. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102736 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Терзі Вероніка Мечеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Болгарська мова» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник для закладів загальної середньої освіти. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102737 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ніколенко Ольга Миколаївна, Зуєнко Марина Олексіївна, Стороха 

Богдан Валентинович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Зарубіжна література» підручник для 8 класу закладів загальної 

середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та програмі із 

зарубіжної літератури (зі змінами 2017 р.) У ньому вміщено інформацію 

про зарубіжних письменників, художні тексти в класичних і сучасних 

перекладах, відомості про зв'язок літератури та культури різних країн. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102738 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Авраменко Олександр Миколайович, Гарюнова Юлія Олегівна, 

Літвінова Інна Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Українська мова» підручник для 8 класу з поглибленим вивченням 

філології закладів загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній 

програмі з української мови для 8 класу з поглибленим вивченням 

української мови. Основу цього підручника становить матеріал із 

синтаксису словосполучення та простого речення, а також із розвитку 

мовлення. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102739 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гільберг Тетяна Георгіївна, Паламарчук Лариса Борисівна, Совенко 

Валерій Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Географія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник відповідає Державному стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти та програмі з предмета. Містить навчальний матеріал 

про географічні об'єкти України, процеси та явища, що відбуваються 

на території нашої країни, корисні копалини, водні ресурси різних 

регіонів України. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102740 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Калініченко Олена Василівна, Аристова Людмила Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Рукопис підручника «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для  

4 класу закладів загальної середньої освіти 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник укладено відповідно до освітніх програм, розроблених під 

керівництвом О. Я. Савченко та Р. Б. Шияна. Він допоможе учням 

засвоїти знання, уявлення і поняття про види та жанри мистецтва, 

особливості художньо-образної мови музичного та образотворчого 

мистецтва. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102741 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вашуленко Микола Самійлович, Васильківська Надія Адамівна, 

Дубовик Світлана Григорівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Рукопис підручника «Українська мова та читання» підручник для  

4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Зміст підручника з української мови містить потенціал для 

цілеспрямованого розвитку особистості дитини засобами різних видів 

мовленнєвої діяльності, формування ключових компетентностей, 

розвитку здатності спілкуватися українською мовою для духовного, 

культурного і національного самовияву. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102742 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бутенко Анатолій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Хімія» підручник для 8 класу з поглибленим вивченням хімії закладів 

загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник відповідає навчальній програмі для поглибленого вивчення 

хімії у 8 класі. Він містить необхідний матеріал, запитання та завдання, 
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тестові завдання, достатню кількість задач з розв'язаннями, практичні 

роботи з елементами дослідження, домашні досліди. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102743 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Лебідь Ірина Георгіївна, Ануфрієва Тетяна Геннадіївна, Лужанська 

Наталія Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Модель розвізного маршруту для регіону 

обслуговування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розроблена для регіону обслуговування модель розвізного маршруту 

передбачає суміщення ділянок міського і міжміського сполучення і 

дозволяє визначити параметри транспортного процесу для планування 

перевезень та формування структури автопарку. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102744 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Котляр Володимир Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЛНОВЫЕ СВОЙСТВА  

7-МИ ОСНОВНЫХ ЦВЕТОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ИСЦЕЛЕНИЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В науковому творі представлені інформаційні дані хвильових властивостей 

7-ми кольорів для діагностики і зцілення органів і всієї системи організму 

людини. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102745 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кошелєв Вячеслав Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір, створений для сценічного показу 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

П'єса «Крюня» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102746 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Богиня Лариса Вікторівна, Мізіна Ольга Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник для іноземних студентів «Перші кроки. Ознайомчий 

курс української мови» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Богиня Л. В., Мізіна О. І. Перші кроки. Ознайомчий 

курс української мови. Навчальний посібник для іноземних студентів / 

Л. В. Богиня, О. І. Мізіна. - Полтава : ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 

2020. - 117 с. 
Анотація  

Посібник розрахований на іноземних громадян, що починають вивчати 

українську мову, маючи елементарні знання з фонетики й граматики 

російської мови, містить адаптований навчальний матеріал. Лексичне 

наповнення посібника відповідає найтиповішим ситуаціям спілкування 

й комунікативним потребам.  

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102747 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Полякова Ганна Анатоліївна, Білоконенко Ганна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Показники та критерії розвитку університету нового 

покоління та його освітнього середовища» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Висвітлено місію університету нового покоління, визначено особливості 

та ключові критерії розвитку університету нового покоління (моделі 

2.0, 3.0) та його освітнього середовища за показниками: якість цілей 

розвитку, якість процесів розвитку, якість умов та ресурсів розвитку. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102748 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Костюкевич Віктор Митрофанович, Шинкарук Оксана Анатоліївна, 

Щепотіна Наталія Юріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Теоретико-методичні основи розробки тренувальної 

програми для вдосконалення витривалості та її використання в процесі 

підготовки спортсменів командних ігрових видів спорту» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Обґрунтовано теоретико-методичні основи розробки тренувальної 

програми для вдосконалення витривалості та її використання в процесі 

підготовки спортсменів командних ігрових видів спорту. Розроблено 

тренувальну програму для вдосконалення витривалості хокеїстів на траві. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102749 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шинкарук Оксана Анатоліївна, Бишевець Наталія Григорівна, 

Гончарова Наталія Миколаївна, Яковенко Олена Олегівна, Сергієнко 

Костянтин Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Технологія розробки електронних навчально-методичних 

матеріалів засобами інографіки в системі підготовки фахівців з фізичної 

культури і спорту» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Обґрунтовано технологію розробки електронних навчально-методичних 

матеріалів засобами інографіки, спрямовану на вдосконалення освітнього 

процесу студентів ЗВО з фізичної культури і спорту. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102750 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шинкарук Оксана Анатоліївна, Бишевець Наталія Григорівна, 

Гончарова Наталія Миколаївна, Яковенко Олена Олегівна, Сергієнко 

Костянтин Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Педагогічні умови удосконалення електронного 

освітнього контенту в системі підготовки майбутніх фахівців з фізичної 

культури і спорту» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Визначено та обґрунтовано педагогічні умови, що сприяють підвищенню 

якості електронного освітнього контенту в системі підготовки майбутніх 

фахівців з фізичної культури і спорту. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102751 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Семеног Андрій Юрійович, Бухтіарова Аліна Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Вплив платіжних фінансових технологій на рівень тіньової 

економіки країни» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102752 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Крак Юрій Васильович, Яременко Сергій Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Спеціалізоване програмне забезпечення 

тактичного інтерактивного стрілецького тренажера з елементами 

штучного інтелекту» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Спеціалізоване програмне забезпечення тактичного інтерактивного 

стрілецького тренажера з елементами штучного інтелекту є складовою 

електронного (лазерного) тиру з програмним забезпеченням відпрацювання 

навчальних вправ зі стрілецької зброї.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102753 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Козирь Анна Анатоліївна, Сізоненко Олександр Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Увидишь меня» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102754 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Волощук Василь Михайлович, Підтереба Михайло Олексійович, 

Онищенко Андрій Олексійович, Перетятько Лідія Григорівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Комплексна оцінка племінних і продуктивних 

якостей свиней полтавської та української м'ясних порід» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для проведення комплексної оцінки (бонітування) 

племінних і продуктивних якостей свиней полтавської та української 

м'ясних порід різних статево-вікових груп. Дані продуктивності тварин 

порівнюються за алгоритмом межами класності, встановленими 

Інструкцією з бонітування свиней. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102755 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Волощук Василь Михайлович, Підтереба Михайло Олексійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Визначення показників мікроклімату залежно 

від кількості поголів'я та температури у приміщенні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для визначення показників мікроклімату (обсягів 

виділення тваринами тепла, вуглекислого газу та водяної пари) 

залежно від кількості поголів'я і температури у приміщенні, також від 

кількості поголів'я та сезону року (теплий, перехідний та холодний). 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102756 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Алдошина Марія Володимирівна, Брусільцева Ганна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Крос-культурні комунікації в галузі туризму в умовах 

глобалізації» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Алдошина М. В., Брусільцева Г. М. Крос-культурні 

комунікації в галузі туризму в умовах глобалізації // Бизнес Информ. - 

2014. - № 3. - С. 197-202. 
Анотація  

Стаття присвячена дослідженню крос-культурних особливостей взаємодії 

в рамках соціального та ділового спілкування в міжнародному туризмі. 

Метою є аналіз крос-культурного середовища України в контексті 

світової глобалізації для ефективної взаємодії у сфері міжнародного 

менеджменту та маркетингу. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102757 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Брусільцева Ганна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Аналіз тенденцій розвитку державно-приватного партнерства 

в туристичній галузі України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Брусільцева Г. М. Аналіз тенденцій розвитку державно-

приватного партнерства в туристичній галузі України // Європейські 

перспективи. - 2015. - № 6. - С. 26-31. 
Анотація  

Досліджено та узагальнено існуючі у науковій літературі підходи до 

визначення категорії «державно-приватне партнерство». Висвітлено 

міжнародний досвід використання проектів державно-правового 

партнерства в туризмі. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102758 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Алдошина Марія Володимирівна, Брусільцева Ганна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Обґрунтування ролі мотиваційного менеджменту в системі 

управління персоналом підприємств туристичної галузі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Обґрунтовано необхідність застосування мотиваційного менеджменту в 

системі управління туристичних підприємств. Визначено основні 
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проблеми мотивації персоналу на вітчизняних туристичних підприємствах, 

однією з яких є пасивність персоналу. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102759 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бойченко Ольга Миколаївна, Котелевська Наталія Василівна, Зайцев 

Андрій Володимирович, Ніколішин Анатолій Карлович, Сідаш Юлія 

Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Аналіз вивчення карієсу за допомогою мікробіологічних 

тестів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Головна роль в ініціації карієсу визначена у стрептококів, лактобацил, 

актиноміцетів і грибів Candida. Стоматологія має методи оцінки кількості 

карієсогенних мікроорганізмів - Str. mutans і Lactobacillus. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102760 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Єсіпова Ольга Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Аналіз результативності наявних шляхів активізації 

навчальної діяльності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Єсіпова О. О. Аналіз результативності наявних шляхів 

активізації навчальної діяльності // Інноваційна педагогіка. - 2019. - 

Вип. 13. - С. 54-58. 
Анотація  

У творі проведено аналіз існуючих шляхів активізації навчальної 

діяльності за допомогою залучення експертів для проведення експертної 

оцінки та визначено їх результативність. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102761 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Співаковський Володимир Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір навчального характеру «Структура, інструктивні 

указівки щодо правил і способів використання «БАГАТОМОДУЛЬНІ 

УРОКИ ВОЛОДИМИРА СПІВАКОВСЬКОГО» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Багатомодульні уроки призначені для використання в системі освіти. 

Вони принципово відрізняються від звичайних шкільних уроків зі 

звичайною тривалістю 45 хв. і зі звичайною структурою. Базова 

комплектація багатомодульних уроків містить дев'ять модулів, проте 

їх кількість може бути більше або менше. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102762 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вдовченко Віктор Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Художнє проектування» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Зміст навчального посібника для профільного навчання технологій 

забезпечує формування в учнів знань і практичних вмінь з художнього 

проектування в дизайні костюма та ландшафтному дизайні. Посібник 

містить навчально-тренувальні вправи та творчі проекти. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102763 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кондур Земфіра Анатоліївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Методичний посібник «Методика компетентнісно-орієнтованого 

навчання ромської мови в школі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Головна мета посібника - методичне забезпечення формування 

початкового рівня комунікативної компетентності, необхідного для 

мовленнєвої практики ромських учнів рідною мовою, розширення 

знань україномовних учнів про ромську мову і культуру, що сприятиме 

залученню дітей ромів до шкільного життя. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102764 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Каськова Людмила Федорівна, Солошенко Юлія Іванівна, Амосова 

Людмила Іванівна, Уласевич Лариса Павлівна, Кулай Ольга 

Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Спосіб прогнозування фісурного карієсу постійних 

молярів нижньої щелепи у дітей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Спосіб прогнозування фісурного карієсу постійних молярів нижньої 

щелепи у дітей, що включає визначення рівня ризику його виникнення 

за одонтогліфікою молярів, глибиною ямок та кількістю середніх і 

глибоких ямок на жувальній поверхні, що покращує ефективність 

завдяки урахуванню декількох ознак. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102765 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Каськова Людмила Федорівна, Гончаренко Валентина Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Спосіб лікування та профілактики хронічного 

катарального гінгівіту у дітей з інсулінзалежним цукровим діабетом» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Найчастіше в підлітків діагностують хронічний катаральний гінгівіт. 

Частота та тяжкість його є значно вищими у дітей, обтяжених ендокринною 

патологією, зокрема цукровим діабетом. Тому актуальним є створення 

способу лікування та профілактики хронічного катарального гінгівіту 

у дітей. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102766 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Большакова Анастасія Миколаївна, Фоменко Карина Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір з ілюстраціями «Психологічна настільна гра Т-гра 

«Смарагдове місто» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Психологічна настільна гра Т-гра «Смарагдове місто» (з елементами 

психологічного тренінгу, консультування, коучінгу, арт-терапії) - 

захоплюючий спосіб дослідити життєву ситуацію та проробити запит 

зважливої життєвої сфери. Результати: знаходження оптимальних 

рішень складних життєвих ситуацій. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102767 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фадєєва Варвара Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Роман «Inferente. История одного письма» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Роман «Inferente. История одного письма» - літературний твір 

белетристичного характеру, написаний російською мовою в стилі 

«стімпанк», напрямку наукової фантастики, що моделює цивілізацію, 

яка досконало освоїла механіку та технології парових машин. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102768 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Степанюк Ольга Анатоліївна, Бондаренко Наталія Василівна, Таран 

Мюда Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Методичний посібник «Інклюзивне навчання» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У даному посібнику розглядаються питання інклюзивного навчання, 

яке побудоване на результатах багаторічної корекційної роботи з 

такими дітьми. Пропонуються доступні корекційні методи і прийоми 

роботи з дітьми з особливими освітніми проблемами, а також рекомендації 

батькам щодо закріплення матеріалу. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102769 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Іленко Наталія Миколаївна, Дев'яткіна Тетяна Олексіївна, Непорада 

Каріне Степанівна, Литовченко Ірина Юріївна, Марченко Алла 

Володимирівна, Ніколішина Елла Вячеславівна, Чечотіна Світлана 

Юріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Метод підтримуючої терапії хронічного рецидивуючого 

афтозного стоматиту» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Актуальність проблеми визначається широкою розповсюдженістю 

хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту серед усіх афтозних і 
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виразкових захворювань слизової оболонки порожнини рота, яка 

досягає 90%. Підтримуюча терапія пацієнтів з цією патологією досить 

часто є малоефективною. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102770 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Іленко Наталія Миколаївна, Дев'яткіна Тетяна Олексіївна, Непорада 

Каріне Степанівна, Розколупа Ніна Василівна, Литовченко Ірина 

Юріївна, Марченко Алла Володимирівна, Ніколішина Елла 

Вячеславівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Метод лікування хронічного рецидивуючого афтозного 

стоматиту» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проблема терапії хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту у 

більшості випадків вирішується шляхом застосування симптоматичних 

засобів через недостатність вивчення етіології та патогенезу цієї 

патології, тому лікування пацієнтів досить часто є малоефективним. 

Запропонований метод лікування. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102771 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дворник Валентин Миколайович, Дев'яткіна Тетяна Олексіївна, 

Марченко Алла Володимирівна, Тесленко Олександра Іванівна, Єрис 

Любов Борисівна, Ніколішин Ігор Анатолійович, Литовченко Ірина 

Юріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Метод підтримуючої терапії протезного стоматиту на 

фоні цукрового діабету» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підтримуюча терапія пацієнтів, що користуються знімними акриловими 

зубними протезами, внаслідок чого мають протезний стоматит, є 
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актуальною проблемою ортопедичної та терапевтичної стоматології й в 

багатьох випадках потребує комплексного підходу. Запропонований 

метод підтримуючої терапії. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102772 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Трачук Діана Віорелівна, Батрак Вадим Станіславович, Кудрявцева 

Надія Іллівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка ескізів молодіжного видовищного одягу під девізом «Live комах» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка ескізів молодіжного видовищного одягу під девізом «Live комах». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102773 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зіміна Орина Вікторівна, Батрак Вадим Станіславович, Кудрявцева 

Надія Іллівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка ескізів жіночих платть під девізом «Орхідея Якудзи» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Це стилізована у стилі «гранж» версія сучасного плаття. Плаття 

видовищні, матимуть складні, дивовижні вузли за мотивами 

декоративних особливостей різних видів «орхідей». 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102774 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Климчук Надія Романівна, Хром'як Христина Юріївна, Кузів Оксана 

Петрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пісня «Не кажи» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102775 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Климчук Надія Романівна, Хром'як Христина Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пісня «Хочу» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102776 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Климчук Надія Романівна, Хром'як Христина Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пісня «Віддайся» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102777 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Климчук Надія Романівна, Хром'як Христина Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Пташка» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102778 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Астремська Ірина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ ЛІКАРІВ-

ПСИХОТЕРАПЕВТІВ ТА ПСИХІАТРІВ/PROFESSIONAL BURNOUT 

OF PSYCHOTHERAPISTS AND PSYCHIATRISTS» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Астремська І. В. ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ 

ЛІКАРІВ-ПСИХОТЕРАПЕВТІВ ТА ПСИХІАТРІВ/PROFESSIONAL 

BURNOUT OF PSYCHOTHERAPISTS AND PSYCHIATRISTS // Науковий 

журнал з соціології та психології «Габітус», випуск 13, том 2 (2020). -  

С. 169-175. 
Анотація  

У статті розглядаються питання професійної діяльності лікарів-психіатрів 

і психотерапевтів, а також узагальнено дані літератури, що дозволили 

виявити в професійних групах біологічно- і психотерапевтично-

орієнтованих лікарів-психіатрів фактори, що сприяють і запобігають 

розвитку синдрому вигорання. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102779 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Нужний Ігор Михайлович, Сметанчук Євген Олександрович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), музичний твір з текстом, 

складений твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Віршований музичний твір з художнім оформленням «Гістріони» 

(«Гістріони») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102780 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Баранцова Ірина Олександрівна, Коноваленко Тетяна Василівна, 

Матюха Галина Василівна, Гармаш Олена Леонідівна, Байтерякова 

Наталя Юріївна, Авраменко Карина В'ячеславівна, Мілько Наталія 

Євгенівна, Денисенко Надія Валеріївна, Рябуха Тетяна Валеріївна, 

Гостищева Наталя Олексіївна, Гурова Тетяна Юріївна, Харченко 

Тетяна Іванівна, Зіненко Наталя Володимирівна, Котлярова Вікторія 

Юріївна, Ткач Марина Валеріївна, Надольська Юлія Анатоліївна, 

Куликова Людмила Анатоліївна, Камишова Тетяна Миколаївна, Гуров 

Сергій Юрійович, Акулова Надія Юріївна, Тарасенко Тетяна 

Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Колективна монографія «Нові перспективи в англійській філології та 

навчанні англійської мови» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Статті присвячені проблемам нових перспектив в англійській філології 

та викладанні англійської мови. Робота може бути використана фахівцями 

з лінгвістики, студентами-філологами для підготовки до навчального 

курсу з основної іноземної мови та теоретичних дисциплін з основної 

іноземної мови. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102781 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Костич Олена Миколаївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка творів ужиткового мистецтва «Набори для творчості технікою 

«жмяк» («zhmiak») «Таємниці Квітляндії» («Таємниці Квітляндії» 

технікою «жмяк» («zhmiak»)) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Набори для творчості технікою «жмяк» («zhmiak») «Таємниці Квітляндії» 

містять зображення персонажів-ляльок (дівчинка Леля з віночком на 

голові, рижа дівчинка Міла, блондинка Софія (Софі), садівник Пан 

Тюльпан, дівчинка з чорно-коричневим волоссям Квітоїдка) та квітів.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102782 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Іванов Олег Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Мікропрограма «Аналого-цифровий перетворювач 

з WEB-інтерфейсом» (Комп'ютерна програма «Мікропрограма «WEB ADC») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Мікропрограма «Аналого-цифровий перетворювач з WEB-інтерфейсом», 

що є програмним алгоритмом мікроконтролера, призначена для 

оцифрування та обробки аналогових сигналів з оформленням результатів 

такого опрацювання у вигляді HTML-коду та відправки його бездротовим 

зв'язком WiFi на смарт-пристрій. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102783 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шевченко Анастасія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

525 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії «Формування 

вокально-джазової культури підлітків на заняттях з естрадного співу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У роботі розкрито сутність і компонентну структуру поняття 

«вокально-джазова культура підлітків», з'ясовано стан розробленості 

проблеми формування вокально-джазової культури підлітків у вітчизняній 

та зарубіжній педагогіці, розроблено і теоретично обґрунтовано методику 

формування культури підлітків. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102784 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лохвицька Любов Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Калейдоскоп моральності для дошкільнят: 

розвивально-виховний контент: навчально-методичний посібник із 

морального виховання дітей дошкільного віку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Лохвицька Л. В. Калейдоскоп моральності для дошкільнят: 

розвивально-виховний контент : навчально-методичний посібник із 

морального виховання дітей дошкільного віку / Л. В. Лохвицька,  

О. В. Михайленко. - Тернопіль : Мандрівець, 2020. - 208 с. 
Анотація  

Навчально-методичний посібник із морального виховання дітей 

дошкільного віку «Калейдоскоп моральності для дошкільнят: розвивально-

виховний контент» упорядковано відповідно до вимог Державного 

стандарту дошкільної освіти України та парціальної програми 

«Скарбниця моралі» (вид. 2-ге доопрац.). 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102785 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Черевик Дар'я Едуардівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка оповідань «Нелепые аккорды бытия. О чем не говорят вслух» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102786 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Мельник Наталія Остапівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір «Мрії у спадок» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102787 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Малицька Євгенія Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірник літературних письмових творів навчально-практичного 
характеру «Навчально-методичне видання «Авторский курс «Путешествие 
в Мир Эмоций и арт-комиксов» для учащихся 1-4 и 5-8 классов» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Комплексний авторський курс з вивчення себе і світу емоцій. Курс 
спрямований на розвиток м'яких навичок, емоційного інтелекту у дітей 
та дорослих з використанням методів арт-коміксів. Ґрунтується на 
принципах соціально-емоційного інтелекту у дітей і дорослих з 
використанням методів арт-коміксів. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102788 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гаман Олег Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Universal Price Importer» («UniPrice») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Universal Price Importer» - програма, що як додаткова підсистема 

забезпечує універсальну обробку прайсів у визначених типових 

конфігураціях 1С та BAS. Модуль завантаження даних з прайс-листів 

UniPrice використовується для автоматизації процесу заповнення та 

оновлення значень заданих полів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102789 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шатровський Дмитро Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Графічне зображення «REVIVED SOLDIERS Ukraine» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Графічне зображення, логотип «REVIVED SOLDIERS». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102790 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Карпенко Микола Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Кваліфікація військових правопорушень за 

законодавством України» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кваліфікація військових правопорушень за 

законодавством України : Монографія / М. І. Карпенко. - Київ : ЗВО 

«Національна академія управління», 2020. - 310 с. 
Анотація  

 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102791 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Анненко Ольга Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір, створений для сценічного показу 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

П'єса «Поцілунок Монро» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

П'єса «Поцілунок Монро» розповідає історію з останнього дня життя 

відомої співачки та секс-символу Мерлін Монро. Стикнувшись зі 

смертю, співачка переосмислює своє життя. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102792 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Авраменко Олександр Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

«Українська література» підручник для 8 класу закладів загальної 

середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та новій програмі з 

української літератури. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102793 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Авраменко Олександр Миколайович, Борисюк Тамара Василівна, 

Почтаренко Ольга Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Українська мова» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Основу цього підручника становить матеріал із синтаксису 

словосполучення та простого речення, а також із розвитку мовлення 

(згідно з вимогами чинної програми для восьмикласників). 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102794 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Савчин Марія-Віра Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Хімія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник створено відповідно до вимог Державного стандарту базової 

і повної загальної середньої освіти щодо навчального предмета «Хімія» 

та оновленої програми. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102795 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Авраменко Олександр Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Українська література» підручник для 8 класу з поглибленим 

вивченням філології закладів загальної середньої освіти 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та новій 

програмі з української літератури (поглиблене вивчення).  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102796 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Войцева Олена Андріївна, Бучацька Тетяна Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Польська мова (8-й рік навчання)» підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти  
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник для закладів загальної середньої освіти. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102797 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Біленька-Свистович Леся Володимирівна, Ярмолюк Микола 

Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

«Польська мова (4-й рік навчання)» підручник для 8 класу з поглибленим 

вивченням іноземних мов та закладів загальної середньої освіти  

(з аудіосупроводом) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Підручник для 8 класу з поглибленим вивченням іноземних мов та 

закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом). 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102798 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Криган Серафима Герасимівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Румунська мова та читання» підручник для 4 класу з навчанням 

румунською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник для 4 класу з навчанням румунською мовою закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах). 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102799 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Саттарова Міляра Сейтвеліївна, Саттарова Саніє Сетвеліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Кримськотатарська мова та читання» підручник для 4 класу з 

навчанням кримськотатарською мовою закладів загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник для закладів загальної середньої освіти. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102800 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Криган Серафима Герасимівна, Сергійчук Юліанна Павлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Українська мова та читання» підручник для 4 класу з навчанням 

угорською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з 

аудіосупроводом) 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник для 4 класу з навчанням угорською мовою закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з аудіосупроводом). 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102801 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Курогло Надія Іванівна, Веліксар Людмила Георгіївна, Мілков 

Анатолій Миколайович, Кіор Іван Федорович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Гагаузька мова» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник для закладів загальної середньої освіти. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102802 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Войцева Олена Андріївна, Бучацька Тетяна Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Польська мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник для закладів загальної середньої освіти. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102803 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Клименко Юрій Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Французька мова (4-й рік навчання)» підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102804 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пахомова Тетяна Геннадіївна, Бондар Тамара Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Англійська мова (4-й рік навчання)» підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102805 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Данилевська Оксана Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Підручник «Українська мова» підручник для 8 класу з поглибленим 

вивченням філології закладів загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Цей орієнтований підручник представляє оригінальну концепцію 

організації навчальної книжки. Його особливості - це чітка структура 

кожного параграфа, доступно поданий теоретичний матеріал, ігрові 

завдання, послідовна та продумана інтеграція з історією, літературою 

та іншими реаліями життя. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102806 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Морзе Наталія Вікторівна, Барна Ольга Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Підручник «Інформатика» підручник для 8 класу закладів загальної 

середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Підручник «Інформатика» для 8 класу створено відповідно до чинної 

навчальної програми та розбито на параграфи, у яких викладено 

теоретичний матеріал та практичні завдання. Навчальний матеріал 

викладений в цікавій, доступній формі, спрямований на розвиток творчих 

здібностей. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102807 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Сіренко Наталя Миколаївна, Мікуляк Катерина Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Інструментарій стратегічного аналізу розвитку 

аграрного сектору у ринковому середовищі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Визначено інструментарій стратегічного аналізу розвитку аграрного 

сектору із застосуванням системи показників його оцінки. Здійснено 

аналіз можливостей та загроз для розвитку аграрного сектору. Розроблено 

модель впливу факторів на стратегічний показник розвитку аграрного 

сектору. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102808 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Овчаренко Оксана Василівна, Криворучко Тетяна Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник для іноземних студентів підготовчих факультетів 

(відділень, центрів) для іноземних громадян закладів вищої освіти 

України «Основы общей цитологии и гистологии» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Овчаренко О. В., Криворучко Т. Д. Основы общей 

цитологии и гистологии. / О. В. Овчаренко, Т. Д. Криворучко / Полтава : 

ООО НПП «Укрпромторгсервис», 2020. - 64 с. 
Анотація  

Посібник є частиною навчального комплексу для іноземних студентів 

російськомовної форми навчання, які навчаються на підготовчих 

відділеннях (факультетах, центрах) вузів медико-біологічного профілю. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102809 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гуріна Олена Валентинівна, Корнєва Наталя Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Інформаційно-просвітницька компанія для людей похилого 

віку щодо попередження та запобігання фінансовому шахрайству «Не 

дай себе ошукати» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір передбачає формування «соціального імунітету», який здатний 

протистояти ризикам і загрозам масового шахрайства, поширення 

шахрайських схем та фінансових афер на найбільш уразливі категорії 

громадян.  

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102810 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лановенко Юлія Іванівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка навчальних творів «Навчально-методичний комплекс навчальної 

дисципліни «Філософія психології» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальна програма була створена як інтеграція різноманітних 

компонентів стосовно природи психічного і має на меті ознайомлення 

студентів спеціальності «Психологія» з філософськими, теологічними, 

езотеричними та психологічними аспектами природи людини. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102811 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Брич Василь Ярославович, Галиш Наталія Андріївна, Борисяк Олена 

Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Стратегія управління підприємством з виробництва 

біопалива» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Брич В., Галиш Н., Борисяк О. Стратегія управління 

підприємством з виробництва біопалива : монографія / В. Брич,  

Н. Галиш, О. Борисяк. - Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 

2020. - 224 с. 
Анотація  

Монографія присвячена поглибленню теоретико-методичних засад 

формування стратегії управління підприємством з виробництва біопалива 

в умовах сталого розвитку. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102812 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Брич Василь Ярославович, Борисяк Олена Володимирівна, Білоус 

Любомир Йосипович, Галиш Наталія Андріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Трансформація системи управління персоналом підприємств» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Брич В., Борисяк О., Білоус Л., Галиш Н. Трансформація 

системи управління персоналом підприємств : монографія / В. Брич,  

О. Борисяк, Л. Білоус, Н. Галиш. - Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка 

ТНЕУ», 2020. - 212 с. 
Анотація  

Монографія присвячена поглибленню теоретико-методичних засад 

трансформації системи управління персоналом підприємств в умовах 

оптимізаційного розвитку і оцінюванню ефективності підходів до 

організації професійного розвитку кар'єри на підприємствах. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102813 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Борисяк Олена Володимирівна, Брич Василь Ярославович, Брич 

Богдан Васильович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Digital marketing components of providing information about 

energy service companies in the conditions of green energy development» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена визначенню компонентів цифрового маркетингу 

енергосервісних компаній, необхідних для просування енергетичних 

послуг у віртуальному середовищі. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102814 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Будниченко Валерій Борисович, Андрусенко Сергій Іванович, 

Подпіснов Владислав Сергійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру «ТЕХНІЧНЕ 

ЗАВДАННЯ НА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКУ РОБОТУ. 

Розроблення та виготовлення дослідного зразка вагона трамвайного 

типу EVO1.UA. Проект» 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

538 

Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Представлено рекомендації щодо розробки Технічного завдання на 

дослідно-конструкторську роботу. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102815 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Андрусенко Сергій Іванович, Будниченко Валерій Борисович, 

Подпіснов Владислав Сергійович, Покшевницька Тетяна Василівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

ОНОВЛЕННЯ ПАРКУ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ В УКРАЇНІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Представлено основні тенденції оновлення парку трамвайних вагонів в 

Україні. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102816 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гакман Анна Вікторівна, Галан Ярослав Петрович, Кошура Андрій 

Вікторович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Теоретичні засади патріотичного виховання в системі 

олімпійської освіти підростаючого покоління» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102817 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Притула Ірина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія) 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Вірш «Ты боишься сказать как будто» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102818 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Джишиашвілі Олена Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій повнометражного документального фільму «Плай» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сценарій розповідає історію людей, як зберегти більше, ніж втратити 

під тиском непростого сьогодення. Мірило цінностей для них - любов, 

що тримає довічний плин життя. Вони незламні і спокійні, немов гори - 

бунтують проти несправедливості та мужньо приймають удари долі. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102819 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Костенко Максим Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій до науково-фантастичного фільму «ЄВА» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

1971 рік. Всередині Чорнобильського лісу мисливці знаходять будинок, 

в якому лежить непритомна дівчина з аномальними властивостями. 

Радянська влада будує Чорнобильську АЕС, щоб приховати це. В 1986 р. 

в ході експерименту з дівчиною лунає вибух. Влада просить допомогу у 

розвинутих країн. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102820 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Притула Ірина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія) 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Вірш «Я іду крізь день» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102821 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Притула Ірина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір (поезія) 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Вірш «Мой победитель» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102822 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Баран Тетяна Анатоліївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру, складений 

твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник віршів та оповідань «Натхнення» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102823 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Онащук Максим Олексійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій шоу «5 историй» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102824 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бойко Тетяна Олексіївна, Бойко Павло Михайлович, Деменьєва Ольга 

Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Еколого-біологічний аналіз дерев'янистих рослин родини 

Fabaceae Lindl. міста Херсон» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Питання розширення асортименту дерев'янистих рослин для озеленення 

урбанізованих територій і в наш час залишається актуальним. До 
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рослин, що добре адаптувались до умов півдня України, належать види 

родини Fabaceae Lindl. З'явилась потреба у поступовій зміні асортименту 

деревних рослин. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102825 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бойко Тетяна Олексіївна, Дементьєва Ольга Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Екологічні основи створення зелених насаджень на територіях 

загальноосвітніх закладів міста Херсон» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В статті розглядається питання озеленення навчальних закладів міста 

Херсона. Обговорюються питання основних функцій, що виконують 

деревні рослини: санітарно-гігієнічна, шумопоглинаюча, іонізуюча, 

фітонцидна та середовищетвірна. Розглядається вплив породного 

складу та особливостей розміщення рослин. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102826 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бойко Тетяна Олексіївна, Дементьєва Ольга Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Деревна рослинність дендропарку Херсонського державного 

аграрного університету» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Одним з найбільших об'єктів озеленення на території міста Херсона є 

дендропарк Херсонського державного аграрного університету. 

Несприятливі природні умови півдня України обумовили небагатий 

видовий склад аборигенних деревних рослин. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102827 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бойко Тетяна Олексіївна, Бойко Павло Михайлович, Плугатар Юрій 

Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Екологічне лісознавство. Навчальний посібник. 

Видання друге доповнене та перероблене» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Друге видання навчального посібника містить інформацію в розрізі 

сучасних уявлень в області екологічного лісознавства (вчення про 

природу лісу). Даний посібник містить розділи з біології, екології лісу, 

його природного поновлення, росту й формування лісу, взаємодії 

деревних порід в екосистемі. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102828 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Романенко Світлана Миколаївна, Андрієвська Яніна Павлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Розрахунок дерев'яної рами будівлі з урахуванням 

влаштування на покрівлі елементів альтернативної енергії» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В даній роботі наведено результати обстеження несучих конструкцій 

будівлі. Обстеження проводилося візуальним і інструментальним методом 

у зв'язку з розташуванням сонячних панелей на даху будівлі. Визначено 

схеми і параметри зовнішніх впливів на дерев'яні частини об'єкта. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102829 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Головченко Сергій Іванович, Дмитренко Марія Йосипівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «NATURE AND FEATURES OF MORAL CONSCIOUSNESS 

AS A PSYCHOLOGICAL, SOCIAL AND CULTURAL FORMATION» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена дослідженню сутності і характеристик моральної 

свідомості як психологічної, соціальної та культурної формації. Автори 

характеризують досліджуване явище за різними чинниками: носієм, 

психологічними компонентами, рівнями сформованості. Висвітлено 

поняття моральних відносин. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102830 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Омелянова Вікторія Юріївна, Котовська Юліана Станіславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Ботанічна характеристика та агробіологічні особливості ехінацеї 

пурпурової в контексті використання виду для міського озеленення в 

умовах Південного Степу України (оглядова)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті нами проведено аналіз відповідності ботанічних характеристик, 

екологічних та агробіологічних властивостей виду ехінацеї пурпурової 

(Echinacea purpurea L. Moench.) та її сортів: Поліська красуня, Чарівниця, 

Юзівська, які занесені до Реєстру сортів рослин України. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102831 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Меженна Ірина Дмитрівна, Русакова Наталія Євгенівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Довідник видів спорту. Додаток для 

адміністрування бази даних» («Види спорту») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Додаток для адміністрування бази даних дозволяє знаходити інформацію 

про види спорту, спортсменів та тренерів, їх нагороди. Є можливості 

створення/редагування видів спорту, спортивних заходів, нагород. 

Можливо додавати нових спортсменів та тренерів.  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102832 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Єфименко Тетяна Миколаївна, Просяннікова Яна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «MULTILEVEL FORMS OF INTERFERENCE 

DETECTION IN INTERCULTURAL COMMUNICATION AND 

TRANSLATION» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У міжкультурному спілкуванні та перекладі основною метою є передача 

інформації читачеві чи слухачеві найбільш природним способом із 

використанням усіх відомих стилістичних, граматичних, лексико-

граматичних засобів. Це дослідження проводилось на основі методів 

спостереження, порівняння, аналізу. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102833 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Педай Олена Анатоліївна, Мошкутело Сергій Анатолійович, Педай 

Іван Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Еко-система для розробників комп'ютерних 

програм з платформою управління рекламою Uamobile.net» («Uamobile.net») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  
Комп'ютерна програма - зручна, не прив'язана до конкретної мови 
програмування система, що поєднує комп'ютери розробників в місці 
передачі даних. В кінцевій точці для користувача вибирається потрібна 
мова програмування. Забезпечена програмним комплексом, який 
дозволяє автоматизувати основні процеси. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102834 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Марікуца Кирило Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «КІСФФ ФІЛМС» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір практичного характеру «Концепція заходу 
«Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів/Kyiv 
International Short Film Festival» («KISFF») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Концепція розкриває сутність кінофестивалю, що розвиває національну і 
міжнародну платформу для короткометражних фільмів з метою відкриття 
нових форм і методів кіновиробництва в Україні, і є регулярною подією 
формату кінофестиваль, що присвячена короткому метру. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102835 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Айлікова Ганна Вітольдівна, Тугай Галина Петрівна, Сивак Оксана 
Олегівна, Муха Володимир Григорович, Ліговська Вероніка 
Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Державне підприємство Український державний науково-дослідний 
інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір містобудування 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Проект твору містобудування «м. Узин Київської області. Генеральний 
план» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Містобудівна документація визначає довгострокову стратегію 
планування й забудови території міста для забезпечення його сталого 
соціально-економічного та екологічно збалансованого розвитку. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102836 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шпилевський Іван Іванович, Маслова Марія Олександрівна, Палеха 

Юрій Миколайович, Пашковська Леся Валентинівна, Муха Володимир 

Григорович, Срібний Олексій Валерійович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Державне підприємство Український державний науково-дослідний 

інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір містобудування 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Проект твору містобудування «Схема планування території 

Чернігівської області» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Схема планування території області встановлює державні та регіональні 

пріоритети щодо раціональних видів використання території області та 

визначає пріоритети розвитку господарського комплексу та інженерно-

транспортної інфраструктури, охорони навколишнього середовища, 

збереження культурної спадщини. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102837 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Муха Володимир Григорович, Петельська Олександра Павлівна, 

Сугак Наталія Вікторівна, Ліговська Вероніка Олексіївна, 

Безкоровайна Людмила Георгіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Державне підприємство Український державний науково-дослідний 

інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір містобудування 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Проект твору містобудування «Генеральний план м. Буча  

Київської області» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, 

призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та 

забудови території населеного пункту. Проект розроблений з урахуванням 

державних вимог та інтересів територіальної громади. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102838 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Палеха Юрій Миколайович, Муха Володимир Григорович, Зеркаль 

Марина Володимирівна, Ліговська Вероніка Олексіївна, Геращенко 

Ольга Михайлівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державне підприємство Український державний науково-дослідний 

інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір містобудування 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Проект твору містобудування «Генеральний план с. Старі Петрівці 

Вишгородського району Київської області» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Містобудівна документація визначає довгострокову стратегію планування 

й забудови території села для забезпечення його сталого соціально-

економічного та екологічно збалансованого розвитку. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102839 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Муха Володимир Григорович, Петельська Олександра Павлівна, 

Бєляновська Людмила Миколаївна, Сугак Наталія Вікторівна, 

Срібний Олексій Валерійович, Безкоровайна Людмила Георгіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державне підприємство Український державний науково-дослідний 

інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір містобудування 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Проект твору містобудування «Оновлення генерального плану  

м. Ірпінь Київської області» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, 

призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та 

забудови території населеного пункту. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102840 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Палеха Юрій Миколайович, Пашковська Леся Валентинівна, 

Патиченко Оксана Миколаївна, Геращенко Ольга Михайлівна, 

Кравченко Надія Павлівна, Ліговська Вероніка Олексіївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державне підприємство Український державний науково-дослідний 

інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір містобудування 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Проект твору містобудування «Схема планування території  

Львівської області» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Схема планування території області встановлює державні та регіональні 

пріоритети щодо раціональних видів використання території області та 

визначає пріоритети розвитку господарського комплексу та інженерно-

транспортної інфраструктури, охорони навколишнього середовища, 

збереження культурної спадщини. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102841 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Айлікова Ганна Вітольдівна, Тугай Галина Петрівна, Палеха Юрій 

Миколайович, Сивак Оксана Олегівна, Кравченко Надія Павлівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державне підприємство Український державний науково-дослідний 

інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір містобудування 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Проект твору містобудування «Схема планування території  

Волинської області» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проект твору містобудування передбачає створення планувального 

каркаса для раціонального використання території регіону, охорони 

довкілля, охорони здоров'я населення, охорони пам'яток історії та 

культури, визначення державних та регіональних пріоритетів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102842 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Дєдік Павло Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музика до пісні «Elaso - Came to my door minus» («CTMD minus») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
Даний аудіозапис являє собою електронну інструментальну частину 

музичної композиції без вокальної партії. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102843 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Ковбасенко Юрій Іванович, Ковбасенко Людмила Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
«Зарубіжна література» підручник для 8 класу закладів загальної 
середньої освіти 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Підручник побудований відповідно до логіки уроків зарубіжної 
літератури і процесу читання та сприйняття художнього твору, що 
відображено у назвах рубрик: «Готуємося до діалогу», «Діалог із 
текстом», «Підсумовуємо», «Відлуння».  

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102844 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Кобернік Сергій Георгійович, Коваленко Роман Романович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
«Географія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Підручник містить достатній обсяг теоретичної інформації, необхідної 
для опанування тем, передбачених навчальною програмою. Розділи або 
теми підручника починаються з анонсування та опису-введення з 
визначенням переліку найголовніших проблем. Матеріал підручника 
оптимально структуровано. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102845 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Слоньовська Ольга Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Українська література» підручник для 8 класу закладів загальної 

середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник відповідає змісту й вимогам чинної шкільної програми. 

Запропоновано короткі цікаві біографії письменників, повністю 

віршовані й оптимально скорочені драматичні й прозові художні 

тексти. Фахово розроблений методичний апарат для знайомства з 

життєписом кожного митця. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102846 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кушвара Олег Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка фотографічних творів «Golden Deer symbol of the Scythians» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірник включає фотозображення ювелірних виробів здебільшого із 

золота, пов'язаних спільною тематикою скитських мотивів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102847 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Соболь Валерій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Біологія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник укладено згідно з навчальною програмою з біології для 

закладів загальної середньої освіти. Містить матеріал для організації 

продуктивного навчання, особливістю якого є формування учнями 

способів репродуктивної й продуктивної діяльності для створення 

особистісних освітніх продуктів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102848 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шобей Марина Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка пісень «Про що співає душа ...» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

До музичної збірки увійшли такі пісні: «А колядочка луна», «Новорічна 

ніч», «Рідні Карпати», «Привіт, літо!». 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102849 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Саненко Олена Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-освітнього характеру, 

твір образотворчого мистецтва 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Сольфеджио theory «Чарівні нотки Волшебные 

нотки Magical notes» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Посібник для початкової музичної освіти по сольфеджіо для дітей віком 

від 4 років. Зміст написаний на трьох мовах (українська, російська та 

англійська). 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102850 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Андрусів Уляна Ярославівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Соціальна інфраструктура України: сучасні тенденції та 

перспективи розвитку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Електронний науково-практичний журнал 

«Інфраструктура ринку». Вип. 40. 2020. - С 25-29 
Анотація  

У статті обґрунтовано, що соціальна інфраструктура є сукупністю 

галузей та видів діяльності, які сприяють реалізації особистих і суспільних 

потреб шляхом надання різних послуг. Запропоновано методологію, яка 

дозволить забезпечити системний аналіз регіонального соціального 

розвитку. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102851 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Довгаль Олена Валеріївна, Безугла Людмила Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Регіональна інноваційна модель розвитку екотуристичної 

інфраструктури» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Довгаль О. В., Безугла Л. С. Регіональна інноваційна 

модель розвитку екотуристичної інфраструктури // Вісник аграрної 

науки Причорномор'я, № 2 (106). - 2020. - С. 25-34. 
Анотація  

У статті проаналізовано і узагальнено нормативно-правову базу з 

регулювання розвитку туристичної сфери і регіональні програми на 

прикладі Дніпропетровської області. Виявлено сукупність бар'єрів, які 

перешкоджають ефективному формуванню й розвитку екотуристичної 

інфраструктури в регіоні. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102852 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Огульчанська Оксана Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Свій/чужий хронотоп у романі Дот Гатчисон «Сад метеликів» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті проаналізовано свій/чужий хронотоп у романі Дот Гатчисон 

«Сад метеликів». Акцентовано увагу на тому, що мотив колекціонування, 

один із домінантних у постмодерних текстах, є одним із головних 

характеротворчих чинників і реалізується через послуговування 

авторкою. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102853 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бондаренко Дмитро Вячеславович, Щербак Анна Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Кто я?» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пісня «Кто я?». 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102854 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Батюк Ірина Іванівна, Чичановський Євген Вячеславович, Калин 

Роман Ігорович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пісня «Шукати» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102855 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Рубцов Анатолій Львович, Свірко Володимир Олександрович, 
Харченко Володимир Петрович, Шмельова Тетяна Федорівна, 
Знаковська Євгенія Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Національний авіаційний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма «Електронний посібник «Комплекси безпілотних 
повітряних суден: методологія ергодизайнерського оцінювання» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програма являє собою текстову частину, а також групу 
файлів та директорій, які надають можливість ознайомитися з науково-
методичними засадами оцінювання безпілотних авіаційних систем, 
методологій ергодизайнерського аналізу проектування комплексів 
безпілотних повітряних суден. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
102856 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 
Фаліон Наталія Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір з текстом «ОСІННІЙ ВАЛЬС» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

556 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102857 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фаліон Наталія Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «ТИ ПРИЙШОВ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102858 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фаліон Наталія Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «МУЖИКИ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102859 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Срібна Анжела Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Усний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Промова «Утренняя Медитация Анжелы Срибной» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102860 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Юхимець Дмитро Йосипович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «ForecastSolar» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для виконання погодинного прогнозування 

однієї сонячної електричної станції або їх груп на добу наперед та 

збереження результатів в базі даних. Виконання аналізу прогнозу 

шляхом визначення погодинних відносних похибок та візуалізація 

результатів цих розрахунків. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102861 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хлібовська Ганна Миколаївна, Наумчук Оксана Володимирівна, 

Крижановська Марія Євгенівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Історія України» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник з історії України для 8 класу містить навчальний матеріал, 

присвячений подіям, явищам і процесам української ранньомодерної 

історії ХІV-XVІІІ століть, відповідно до чинної програми для роздільного 

вивчення курсів історії України та всесвітньої історії. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102862 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Васильків Ірина Дмитрівна, Островський Валерій Васильович, Басюк 

Оксана Ярославівна, Паршин Ілля Леонтійович, Костікова Марта 

Ігорівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

«Всесвітня Історія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Підручник підготовлено відповідно до Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти (2011) та програми «Всесвітня історія. 

7-9 класи», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 р. № 804. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102863 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Карпюк Оксана Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

«Англійська мова (8-й рік навчання)» підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Підручник створений відповідно до чинної програми з англійської 

мови для учнів 8 класу закладів загальної середньої освіти, на засадах 

комунікативного та інтерактивного підходів, принципів інтеграції усіх 

видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, писемне 

мовлення). 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102864 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Карпюк Оксана Дмитрівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Англійська мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник розроблено згідно із Державним стандартом початкової 

загальної середньої освіти Нової української школи на основі оригінальної 

авторської концепції позитивної мотивації та креативного іншомовного 

навчання молодших школярів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102865 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Редько Валерій Григорович, Береславська Валентина Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

«Іспанська мова (8-й рік навчання)» підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Підручник є продовженням серії навчальної літератури «Hola», 

рекомендованої для навчання іспанської мови учнів закладів загальної 

середньої освіти. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102866 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Істер Олександр Семенович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

«Геометрія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Підручник відповідає чинній програмі з математики, містить достатню 

кількість диференційованих вправ та задач практичного змісту. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102867 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Редько Валерій Григорович, Цимбалістий Ігор Юліанович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

«Іспанська мова (4-й рік навчання)» підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Підручник є продовженням серії навчальної літератури «Hola», 

рекомендованої для навчання іспанської мови учнів закладів загальної 

середньої освіти. 

 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102868 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Сиротюк Володимир Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

«Фізика» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Матеріали підручника скомпоновано у два розділи. Пояснення 

навчального матеріалу супроводжується прикладами спостережень, 

дослідів та практичних завдань, а завершується запитаннями для 

самоперевірки. 

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

102869 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Несвіт Алла Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Англійська мова (8-й рік навчання)» підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник продовжує формувати комунікативну компетенцію учнів з 

англійської мови в закладах загальної середньої освіти. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102870 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пестушко Валерій Юрійович, Уварова Ганна Шевкетівна, Довгань 

Андрій Іванович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Географія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник містить повний обсяг обов'язкового навчального матеріалу, 

передбаченого чинною програмою з географії для 8-х класів закладів 

загальної середньої освіти. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102871 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бойченко Тетяна Євгенівна, Василашко Ірина Павлівна, Гурська 

Олена Костянтинівна, Коваль Ніна Степанівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Основи здоров'я» підручник для 8 класу закладів загальної середньої 

освіти 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Зміст, структура, методичний апарат підручника поєднують теоретичні 

знання із практичною діяльністю учнів. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102872 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Калініна Лариса Вадимівна, Самойлюкевич Інна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Англійська мова» підручник для 8 класу з поглибленим вивченням 

англійської мови закладів загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник продовжує серію НМК для оволодіння англійською мовою в 

закладах з поглибленим вивченням іноземної мови. 

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

102873 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.02.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Волощук Євгенія Валентинівна, Слободянюк Олена Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

«Зарубіжна література» підручник для 8 класу закладів загальної 

середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник ознайомлює з художніми творами зарубіжної літератури, 

вивчення яких передбачено програмою. 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Грянка Олександр Васильович, Бурман Олексій Михайлович, 

Жинжа Микола Миколайович, Стрижак Юрій Іванович 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Спеціальне програмне забезпечення  

«bkc-Кордон_Електронний талон_сервер» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5950 

 
Дата реєстрації договору 

 
11.01.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» - 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Спеціальний технологічний 

моніторинг» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Васильєва Юлія Володимирівна, Висоцький Валерій Володимирович, 

Глибовець Сергій Олександрович, Гогу Володимир Сергійович, 

Горбик Ігор Вікторович, Дурманенко Іван Валерійович, Золотухіна 

Наталія Володимирівна, Книженко Євген Миколайович, Кобець 

Євген Станіславович, Корніловська Олена Олександрівна, Кривінська 

Анастасія Русланівна, Маложон Владислав Павлович, Мгоян Роман 

Сергійович, Мінков Олег Віталійович, Павленко Юрій Вікторович, 

Рибак Дар'я Сергіївна, Рогатюк Анастасія Анатоліївна, Руденко 

Маргарита Сергіївна, Семененко Ельвіра Кенжабаївна, Скакун 

Олексій Сергійович, Скачко Євгеній Павлович, Смірнов Дмитро 

Олексійович, Сулима Роман Сергійович, Філіппов Владислав 

Михайлович, Хамазюк Євген Олександрович, Хамазюк Павло 

Олександрович, Ясинський Владислав Олегович 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Інтернет- та мобільний банкінг NEOBANK 

(омніканальна платформа)» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5951 

 
Дата реєстрації договору 

 
11.01.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Васильєва Юлія Володимирівна, Висоцький Валерій Володимирович, 

Глибовець Сергій Олександрович, Гогу Володимир Сергійович, 

Горбик Ігор Вікторович, Дурманенко Іван Валерійович, Золотухіна 
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Наталія Володимирівна, Книженко Євген Миколайович, Кобець 

Євген Станіславович, Корніловська Олена Олександрівна, Кривінська 

Анастасія Русланівна, Маложон Владислав Павлович, Мгоян Роман 

Сергійович, Мінков Олег Віталійович, Павленко Юрій Вікторович, 

Рибак Дар'я Сергіївна, Рогатюк Анастасія Анатоліївна, Руденко 

Маргарита Сергіївна, Семененко Ельвіра Кенжабаївна, Скакун 

Олексій Сергійович, Скачко Євгеній Павлович, Смірнов Дмитро 

Олексійович, Сулима Роман Сергійович, Філіппов Владислав 

Михайлович, Хамазюк Євген Олександрович, Хамазюк Павло 

Олександрович, Ясинський Владислав Олегович - Товариство з 

обмеженою відповідальністю «НЕО.ПРО» 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Дядьков Матвій Дмитрович, Пашковський Павло Володимирович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма «Онлайн довідник лікарських засобів» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5952 
 

Дата реєстрації договору 
 

13.01.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 
 
Дядьков Матвій Дмитрович, Пашковський Павло Володимирович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕБ ХЕЛС СОЛЮШЕНС» 

 
 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Павлюк Ілларіон Станіславович, Вратарьова Ірина Олександрівна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Сценарій серіалу «Безодня» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

Номер реєстрації договору 5953 
 

Дата реєстрації договору 
 

14.01.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 
Павлюк Ілларіон Станіславович, Вратарьова Ірина Олександрівна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю «РРП ГРУП» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Безкровна Ганна Сергіївна 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «SmartCount» 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5954 
 

Дата реєстрації договору 
 

18.01.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 
 
Безкровна Ганна Сергіївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
«РТ-КЛЕВЕР» 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Негрескул Андрій Ігорович, Насер Карім Фадл 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний сценарій повнометражного ігрового фільму «МОРОК» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Номер реєстрації договору 5955 
 

Дата реєстрації договору 
 

18.01.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 
 
Негрескул Андрій Ігорович, Насер Карім Фадл - Товариство з 
обмеженою відповідальністю «СОЛАР МЕДІА ІНТЕРТЕЙМЕНТ» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Домбровська Тетяна Миколаївна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Пісня «Щоб стильно хайпувати» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Номер реєстрації договору 5956 
 

Дата реєстрації договору 
 

18.01.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 
 
Домбровська Тетяна Миколаївна - Федан Володимир Іванович 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Тихоновська Ніна Юріївна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної 
середньої освіти «Антологія. Пригоди й подорожі в шкільному курсі 
літератури» 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, складений твір 

Номер реєстрації договору 5957 

 
Дата реєстрації договору 

 
18.01.2021 

Вид договору Договір про передачу виключного права на використання твору 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Тихоновська Ніна Юріївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Видавництво Фоліо» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Тихоновська Ніна Юріївна 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Антологія. Козацтво й лицарство в шкільному курсі літератури 

посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної 

середньої освіти 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, складений твір 

Номер реєстрації договору 5958 

 
Дата реєстрації договору 

 
18.01.2021 

Вид договору Договір про передачу виключного права на використання твору 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Тихоновська Ніна Юріївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Видавництво Фоліо» 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Тихоновська Ніна Юріївна 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної 

середньої освіти «Антологія. Фантастика і реальність у шкільному 

курсі літератури» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, складений твір 

Номер реєстрації договору 5959 

 
Дата реєстрації договору 

 
18.01.2021 

Вид договору Договір про передачу виключного права на використання твору 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Тихоновська Ніна Юріївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Видавництво Фоліо» 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Кржечевська Ольга Володимирівна, Яковлева Наталія Вікторівна, 

Рибалко Наталя Володимирівна 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний сценарій до телевізійного серіалу «Кава з кардамоном» 

10 серій» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно, похідний твір 

Номер реєстрації договору 5960 

 
Дата реєстрації договору 

 
18.01.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Кржечевська Ольга Володимирівна, Яковлева Наталія Вікторівна, 

Рибалко Наталя Володимирівна - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ЛОРЕЛ ДІДЖИТАЛ МЕДІА» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Вікен Олександр Володимирович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Ескізи «Візуальні образи персонажа» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 5961 

 
Дата реєстрації договору 

 
18.01.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Вікен Олександр Володимирович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «КВАРТАЛ 95» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Полятикін Юрій Анатолійович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма діагностики колісних транспортних засобів 

«DIAGS» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5962 

 
Дата реєстрації договору 

 
19.01.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 
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Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Полятикін Юрій Анатолійович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «УКРСТАНДАРТ-ПЛЮС» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Ваховський Олександр Анатолійович, Абросімов Михайло 

Вікторович, Єпіфанов Юрій Юрійович 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерні програми «vips.aero-CRS», «vips.aero-Gate», «vips.aero-B2C» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5963 

 
Дата реєстрації договору 

 
21.01.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Ваховський Олександр Анатолійович, Абросімов Михайло Вікторович, 

Єпіфанов Юрій Юрійович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ВІПС.АЕРО-УКРАЇНА» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Романюк Сергій Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка фотографій «Меблі ТОВ «АНШАР ГРУП» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, фотографічний твір 

Номер реєстрації договору 5964 

 
Дата реєстрації договору 
 

22.01.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Романюк Сергій Олександрович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АНШАР ГРУП» 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Теодорович Артур Юрійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «iDOCHUB УКРТРАНСНАФТА» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5965 
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Дата реєстрації договору 

 
22.01.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Теодорович Артур Юрійович - Акціонерне товариство «Укртранснафта» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Гелич Микола Юрійович, Бабюк Наталія Петрівна, Біца Роман 

Сергійович, Борун Євгеній Вікторович, Валовина Анастасія 

Олексіївна, Василенко Андрій Сергійович, Войтюк Андрій 

Володимирович, Волянський Андрій Вікторович, Гавриш Вікторія 

Максимівна, Денисенко Андрій Андрійович, Ковбель Лариса 

Анатоліївна, Коростель Владислав Сергійович, Коршун Олександр 

Євгенович, Курганов Антон Андрійович, Луценко Дмитро 

Олексійович, Нещебна Аліна Ігорівна, Павловський Костянтин 

Євгенович, Прокопенко Богдан Васильович, Романенко Денис 

Ігорович, Хомицький Тарас Григорович, Черепкова Олена Павлівна 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка комп'ютерних програм «SAGAX DIGITAL PLATFORM» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма, складений твір 

Номер реєстрації договору 5966 

 
Дата реєстрації договору 

 
26.01.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Гелич Микола Юрійович, Бабюк Наталія Петрівна, Біца Роман 

Сергійович, Борун Євгеній Вікторович, Валовина Анастасія 

Олексіївна, Василенко Андрій Сергійович, Волянський Андрій 

Вікторович, Войтюк Андрій Володимирович, Гавриш Вікторія 

Максимівна, Денисенко Андрій Андрійович, Ковбель Лариса 

Анатоліївна, Коростель Владислав Сергійович, Коршун Олександр 

Євгенович, Курганов Антон Андрійович, Луценко Дмитро 

Олексійович, Нещебна Аліна Ігорівна, Павловський Костянтин 

Євгенович, Прокопенко Богдан Васильович, Романенко Денис 

Ігорович, Хомицький Тарас Григорович, Черепкова Олена Павлівна - 

Товариство з обмеженою відповідальністю «САГЕКС» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Приказчик Віталій Петрович, Порфіров Максим Петрович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Програмний продукт «Програмно-технічний комплекс центру 

сертифікації ключів «eSign» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5967 
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Дата реєстрації договору 

 
01.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛТЕРСАЙН» - 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІЛАЙФ» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Музика Віталія Віталіївна, Руднєв Олег Григорович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Документаріум» (ІС «Документаріум») 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5968 

 
Дата реєстрації договору 

 
01.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛТЕРСАЙН» - 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІЛАЙФ» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Лук'янчук Євген Іванович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Агротех» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5969 

 
Дата реєстрації договору 
 

01.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ СОЛЮШНС 

УКРАЇНА» - Товариство з обмеженою відповідальністю «ІЛАЙФ» 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Лук'янчук Євген Іванович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Сідекс» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 
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Номер реєстрації договору 5970 

 
Дата реєстрації договору 

 
01.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ СОЛЮШНС 

УКРАЇНА» - Товариство з обмеженою відповідальністю «ІЛАЙФ» 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Братусь Андрій Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Курси валют» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5971 

 
Дата реєстрації договору 
 

01.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Братусь Андрій Олександрович - Ватутін Дмитро Миколайович 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Єгоров Сергій Сергійович, Богдан Руслан Дмитрович, Кодій 

Олександра Михайлівна 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Аудіовізуальний твір «Відеокліп «Хочу бути слабкою (Хочу быть 

слабой)» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Аудіовізуальний твір 

Номер реєстрації договору 5972 

 
Дата реєстрації договору 
 

01.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Єгоров Сергій Сергійович, Богдан Руслан Дмитрович, Кодій 

Олександра Михайлівна - Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЕЙ БІ СТОРІ ПРОДАКШН» 
 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Кріштопов Борис Валентинович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Креслення «Макети-креслення лотків із логотипом» 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Креслення 

Номер реєстрації договору 5973 

 
Дата реєстрації договору 

 
01.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Приватне підприємство «АЙТЕКС» - Приватне акціонерне товариство 

«Миронівський хлібопродукт» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Бека Тордія 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Дизайн етикеток для коньяків 

України «GUDAURI» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 5974 

 
Дата реєстрації договору 

 
05.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська дистрибуційна 

компанія» - Приватне акціонерне товариство «Одеський коньячний 

завод» 

 
 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Поштар Олексій Анатолійович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «FITNESS MANAGEMENT SUMMIT» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5975 

 
Дата реєстрації договору 

 
08.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Імперія Фітнеса» - 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фітнес Стар» 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Щербина Андрій Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Програмно-технічний комплекс XPAY» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5976 
 

Дата реєстрації договору 
 

09.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 
 
Хазін Натан Аркадійович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ІКС ПЕЙ ГРУП» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Молокова Тетяна Валентинівна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір науково-практичного характеру «Керівництво з використання 
логотипу та фірмового стилю «Диазепекс» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Номер реєстрації договору 5977 
 

Дата реєстрації договору 
 

09.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 
 
Молокова Тетяна Валентинівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю «РЕАЛ-ПРАВО» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Бурова Валерія Сергіївна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір науково-практичного характеру «Керівництво з використання 
логотипу та фірмового стилю «Фентаніл Калцекс» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір практичного характеру 

Номер реєстрації договору 5978 
 

Дата реєстрації договору 
 

09.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 
 
Бурова Валерія Сергіївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
«РЕАЛ-ПРАВО» 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Марченко Анжела Валеріївна 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Керівництво з використання 

логотипу та фірмового стилю «Промедол Калцекс» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Номер реєстрації договору 5979 

 
Дата реєстрації договору 

 
09.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Марченко Анжела Валеріївна - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «РЕАЛ-ПРАВО» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Зупанець Анна Анатоліївна 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Керівництво з використання 

логотипу та фірмового стилю «Морфін Калцекс» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Номер реєстрації договору 5980 

 
Дата реєстрації договору 

 
09.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Зупанець Анна Анатоліївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 

«РЕАЛ-ПРАВО» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Іваницький Вадим Володимирович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Програмна оболонка веб-сайту skarb.com.ua» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5981 

 
Дата реєстрації договору 

 
09.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Повне товариство «Заставне товариство «Скарбниця-Ломбард» за 

участю «Фреш Кеш Паун ЛЛП», «Фірст Коінс Паун ЛЛП» - 
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

«МАРКЕТИСТ» 
 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Зимницький Олег Геннадійович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Програма для організації кол центра  

«HS call center» («HS call center») 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5982 

 
Дата реєстрації договору 
 

10.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 
 
Зимницький Олег Геннадійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ХАРДСОФТ» 

 
 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Ткач Костянтин Іванович, Сушкіна Ганна Володимирівна, Радєв 
Михайло Степанович, Рязанцев Андрій Володимирович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма «GERC. Collecting Meter Data» («GERC. CMD») 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5983 
 

Дата реєстрації договору 
 

10.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 
 
Ткач Костянтин Іванович, Сушкіна Ганна Володимирівна, Радєв 

Михайло Степанович, Рязанцев Андрій Володимирович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю «ГЕРЦ» 

 
 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Грибенніков Владислав Андрійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма «Система з автоматизації та контролю 
документообігу та виконавчої дисципліни «JUST.PRO»  
(«CRM «JUST.PRO») 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5984 
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Дата реєстрації договору 

 
10.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Грибенніков Владислав Андрійович - ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХПІДТРИМКА-ФМ» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Гарагуц Ярослав Валерійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Clarity App» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5985 

 
Дата реєстрації договору 
 

10.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Гарагуц Ярослав Валерійович - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛАРІТІ АПП» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Продан Олександр Вікторович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Ілюстрації до літературного твору під назвою «Випадковий бог і 

команда Супергероїв» (оригінальна назва російською мовою - 

«Случайный бог и команда Супергероев») та літературного твору під 

назвою «Предтеча» (оригінальна назва російською мовою - «Предтеча») 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 5986 

 
Дата реєстрації договору 
 

10.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Продан Олександр Вікторович - Прогнімак Олександр Володимирович 
 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Продан Олександр Вікторович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Ілюстрації до літературного твору під назвою «Випадковий бог і 

команда Супергероїв» (оригінальна назва російською мовою - 

«Случайный бог и команда Супергероев») 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 5987 

 
Дата реєстрації договору 
 

10.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Продан Олександр Вікторович - Прогнімак Олександр Володимирович 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Іванов Євген Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «HASGAS Traders» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5988 

 
Дата реєстрації договору 
 

15.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Іванов Євген Олександрович - Спільне підприємство «Радміртех» у 

формі товариства з обмеженою відповідальністю 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Лук'янчук Євген Іванович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Програмний продукт «Інформаційна система «СтарЛІС» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5989 

 
Дата реєстрації договору 
 

15.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ СОЛЮШНС 

УКРАЇНА» - Товариство з обмеженою відповідальністю «ІЛАЙФ» 
 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Лук'янчук Євген Іванович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Програмний продукт «Декладеск» 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5990 
 

Дата реєстрації договору 
 

15.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ СОЛЮШНС 
УКРАЇНА» - Товариство з обмеженою відповідальністю «ІЛАЙФ» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Лук'янчук Євген Іванович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Програмний продукт «Грейндейта» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5991 
 

Дата реєстрації договору 
 

15.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ СОЛЮШНС 
УКРАЇНА» - Товариство з обмеженою відповідальністю «ІЛАЙФ» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Лук'янчук Євген Іванович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма «Смарт с'ют» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5992 
 

Дата реєстрації договору 
 

15.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ СОЛЮШНС 
УКРАЇНА» - Товариство з обмеженою відповідальністю «ІЛАЙФ» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Мельник Сергій Любомирович, Рошка Олег Дмитрович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «BERGER WMS» 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5993 

 
Дата реєстрації договору 

 
15.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Мельник Сергій Любомирович, Рошка Олег Дмитрович - Товариство 

з обмеженою відповідальністю «БЕРГЕР СОФТ» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Нитяга Тарас Романович, Бондарчук Роман Ігорович, Сироштан 

Євгеній Миколайович 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «MaxEffect» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5994 

 
Дата реєстрації договору 

 
15.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Нитяга Тарас Романович, Бондарчук Роман Ігорович, Сироштан 

Євгеній Миколайович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЕЛЕКТРОЕФЕКТ» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Якубов Ескендер Діляверович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «CLIENTS NOTIFICATION SYSTEM» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5995 

 
Дата реєстрації договору 

 
16.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Якубов Ескендер Діляверович - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГОЛВЕЙ» 

 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

580 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Cілаков Артем Ігорович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «PAYMENTS MODULE» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5996 

 
Дата реєстрації договору 

 
16.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Сілаков Артем Ігорович - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГОЛВЕЙ» 

 
 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Шульга Ксенія Вадимівна 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «REFERRAL PROGRAM» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5997 

 
Дата реєстрації договору 

 
16.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Шульга Ксенія Вадимівна - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГОЛВЕЙ» 

 
 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Курінний Олег Вікторович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «BONUS SYSTEM» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5998 

 
Дата реєстрації договору 

 
16.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 
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Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Курінний Олег Вікторович - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГОЛВЕЙ» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Бабаджанова Ольга Олегівна 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «CONSUMER LOYALTY MODULE» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5999 

 
Дата реєстрації договору 

 
16.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Бабаджанова Ольга Олегівна - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГОЛВЕЙ» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Поповський Сергій Валерійович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «API SERVER 2.0 NG» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6000 

 
Дата реєстрації договору 

 
16.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Поповський Сергій Валерійович - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГОЛВЕЙ» 
 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Попов Єгор Михайлович, Сакун Сергій Іванович, Кресік Микита 

Андрійович, Романова Лариса Павлівна, Грицовнік Адам 

Володимирович, Бедратий Артур Володимирович, Арутюнова Марія 

Іллівна, М'якіньких Олександр Миколайович, Гриневський 

Володимир Володимирович, Шумілін Сергій Олександрович 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Проект твору архітектури «Будівництво будівлі «Палац Спорту» у  

м. Чернігові, Чернігівської області» Ескізний проект» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір архітектури 

Номер реєстрації договору 6001 

 
Дата реєстрації договору 

 
22.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Попов Єгор Михайлович, Сакун Сергій Іванович, Кресік Микита 

Андрійович, Романова Лариса Павлівна, Грицовнік Адам 

Володимирович, Бедратий Артур Володимирович, Арутюнова Марія 

Іллівна, М'якіньких Олександр Миколайович, Гриневський 

Володимир Володимирович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

«СПОРТПРОЕКТ» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Мирка Михайло Михайлович, Гарцула Ярослав Іванович, 

Тарнавський Любомир Романович 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір «Ти ангел мій» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту 

Номер реєстрації договору 6002 

 
Дата реєстрації договору 

 
22.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Мирка Михайло Михайлович, Тарнавський Любомир Романович - 

Гарцула Ярослав Іванович 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Лебедєв Михайло Сергійович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Smart Storage» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6003 

 
Дата реєстрації договору 

 
22.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 
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Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Лебедєв Михайло Сергійович - Спільне підприємство «Радміртех» у 

формі товариства з обмеженою відповідальністю 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Цирульнєв Юрій Борисович, Євдокимов Андрій Олексійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Програмний продукт «Комплекс програмних модулів для створення 
та управління електронними базами даних та електронними архівами 
електронних інформаційних ресурсів та документів за технологією 
«ДІДЖИТАЛ ДОКС ТЕХНОЛОДЖІ»/Software product «Software 
modules package for electronic databases and digital archives of digital 
information resources and documents creating and managing by using 
«DIGITAL DOCS TECHNOLOGY» («ДДТ/DDT») 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6004 
 

Дата реєстрації договору 
 

22.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 
 
Євдокимов Андрій Олексійович - Цирульнєв Юрій Борисович 

 
 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Лобова Ольга Володимирівна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів 
загальної середньої освіти 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Номер реєстрації договору 6005 
 

Дата реєстрації договору 
 

23.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Лобова Ольга Володимирівна - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Учбово-видавничий центр «Школяр» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Ніколаєнко Ірина Олександрівна, Шатохін Антон Олексійович, 

Лукін Радіслав Вадимович, Рубченко Микита Олександрович, Місік 

Ярослав Анатолійович, Кужба Михайло Дмитрович, Кривцун 

Олександр Сергійович, Дорошенко Максим Олександрович, 

Тріфонов Сергій Сергійович 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 63, 2021 

 

584 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Аудіовізуальний твір «Короткометражний фільм - постсимфонія 

«АРКА» («АРКА») 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Аудіовізуальний твір 

Номер реєстрації договору 6006 

 
Дата реєстрації договору 

 
23.02.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Ніколаєнко Ірина Олександрівна - Чернявський Олександр 

Олександрович 

 

 
 

 
 

 
 



ПОКАЖЧИКИ 

 
 

585 

 
Нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права  
на твір за об'єктами авторського права 

 

Об'єкт авторського права  Аудіовізуальний твір 

Номер свідоцтва 101580, 101951, 102360, 102460 

  

Об'єкт авторського права  База даних 

Номер свідоцтва 102519 

 

Об'єкт авторського права  Драматичний твір 

Номер свідоцтва 102218 

 

Об'єкт авторського права  Ескіз 

Номер свідоцтва 101829, 101830, 101993, 102056, 102160, 102203, 102277, 102278, 102308, 

102508, 102509, 102510 

 

Об'єкт авторського права  Збірник творів 

Номер свідоцтва 101678 

 

Об'єкт авторського права  Ілюстрація 

Номер свідоцтва 101599, 101608, 101625, 101648, 101649, 101682, 101688, 101724, 101730, 

101739, 101740, 101753, 101803, 101837, 101838, 101856, 101904, 101908, 

101913, 101914, 101946, 101976, 101980, 101985, 101986, 101987, 101988, 

102057, 102073, 102074, 102075, 102079, 102088, 102111, 102119, 102120, 

102121, 102122, 102123, 102182, 102186, 102190, 102195, 102213, 102229, 

102252, 102272, 102276, 102339, 102353, 102367, 102368, 102369, 102370, 

102371, 102397, 102399, 102405, 102416, 102469, 102470, 102475, 102479, 

102514, 102544, 102545, 102546, 102547, 102548, 102555, 102556, 102557, 

102604, 102623, 102631, 102653, 102746, 102759, 102766, 102849 

 

Об'єкт авторського права  Комп'ютерна програма 

Номер свідоцтва 101621, 101631, 101632, 101633, 101635, 101655, 101657, 101677, 101685, 

101686, 101722, 101741, 101748, 101750, 101768, 101774, 101783, 101784, 

101785, 101797, 101804, 101813, 101818, 101832, 101834, 101835, 101841, 

101842, 101843, 101853, 101861, 101862, 101863, 101889, 101905, 101912, 

101921, 101938, 101950, 101957, 101959, 101991, 102015, 102018, 102019, 
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102024, 102026, 102027, 102034, 102035, 102036, 102048, 102049, 102070, 

102156, 102161, 102171, 102172, 102193, 102199, 102220, 102281, 102287, 

102289, 102290, 102291, 102309, 102310, 102318, 102321, 102326, 102327, 

102376, 102380, 102381, 102383, 102406, 102417, 102418, 102451, 102452, 

102457, 102464, 102505, 102506, 102507, 102512, 102518, 102550, 102558, 

102566, 102567, 102606, 102614, 102644, 102651, 102671, 102676, 102701, 

102752, 102754, 102755, 102782, 102788, 102831, 102833, 102855, 102860 

 

Об'єкт авторського права  Креслення 

Номер свідоцтва 101769, 101786, 102340, 102341, 102428, 102429, 102516 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір 

Номер свідоцтва 101599, 101611, 101612, 101623, 101628, 101629, 101636, 101647, 101648, 

101649, 101678, 101688, 101689, 101690, 101692, 101699, 101723, 101730, 

101753, 101761, 101763, 101769, 101780, 101787, 101803, 101805, 101822, 

101874, 101886, 101888, 101890, 101902, 101904, 101911, 101927, 101928, 

101937, 101945, 101946, 101969, 101971, 101972, 102006, 102008, 102028, 

102032, 102047, 102057, 102077, 102085, 102086, 102088, 102090, 102091, 

102092, 102111, 102127, 102137, 102152, 102153, 102154, 102157, 102169, 

102183, 102184, 102185, 102187, 102188, 102189, 102190, 102191, 102196, 

102222, 102229, 102230, 102304, 102305, 102311, 102329, 102332, 102334, 

102336, 102339, 102353, 102356, 102384, 102404, 102426, 102439, 102440, 

102442, 102443, 102444, 102445, 102508, 102509, 102510, 102520, 102526, 

102534, 102565, 102570, 102600, 102610, 102612, 102613, 102617, 102622, 

102623, 102632, 102650, 102680, 102682, 102715, 102716, 102730, 102766, 

102785, 102786, 102823,  

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір (дитяча література) 

Номер свідоцтва 101626, 101976 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір (поезія) 

Номер свідоцтва 101615, 101825, 101847, 101848, 101849, 101850, 101851, 101983, 102158, 

102159, 102173, 102293, 102324, 102325, 102403, 102411, 102412, 102521, 

102673, 102779, 102817, 102820, 102821 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

Номер свідоцтва 101608, 102148, 102263, 102611, 102767, 102822 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір наукового характеру 

Номер свідоцтва 101577, 101578, 101579, 101595, 101596, 101597, 101600, 101601, 101603, 

101604, 101605, 101606, 101607, 101613, 101614, 101619, 101620, 101622, 

101624, 101627, 101630, 101638, 101639, 101642, 101643, 101645, 101651, 

101652, 101653, 101654, 101656, 101663, 101664, 101665, 101666, 101667, 
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101668, 101669, 101670, 101671, 101672, 101673, 101674, 101675, 101676, 

101681, 101682, 101687, 101696, 101700, 101701, 101710, 101711, 101713, 

101714, 101715, 101716, 101717, 101718, 101719, 101721, 101724, 101731, 

101732, 101733, 101737, 101738, 101739, 101740, 101743, 101744, 101754, 

101755, 101756, 101757, 101758, 101759, 101765, 101766, 101775, 101776, 

101778, 101781, 101788, 101789, 101790, 101791, 101792, 101793, 101794, 

101795, 101796, 101806, 101814, 101816, 101817, 101820, 101821, 101831, 

101839, 101840, 101854, 101855, 101857, 101858, 101859, 101860, 101864, 

101865, 101869, 101871, 101872, 101873, 101877, 101878, 101879, 101880, 

101884, 101885, 101887, 101891, 101892, 101893, 101894, 101897, 101899, 

101901, 101906, 101907, 101908, 101913, 101914, 101916, 101917, 101918, 

101919, 101920, 101923, 101924, 101925, 101929, 101930, 101931, 101932, 

101933, 101934, 101935, 101936, 101941, 101942, 101943, 101953, 101954, 

101955, 101956, 101958, 101961, 101962, 101963, 101964, 101965, 101966, 

101967, 101968, 101977, 101978, 101981, 101982, 101984, 101985, 101986, 

101987, 101988, 101989, 101990, 101994, 102009, 102010, 102016, 102033, 

102037, 102038, 102039, 102040, 102041, 102042, 102043, 102044, 102045, 

102046, 102050, 102051, 102053, 102055, 102058, 102061, 102066, 102067, 

102071, 102072, 102073, 102074, 102075, 102076, 102078, 102079, 102081, 

102082, 102083, 102084, 102087, 102103, 102114, 102115, 102116, 102117, 

102118, 102126, 102138, 102139, 102141, 102142, 102143, 102144, 102145, 

102146, 102147, 102149, 102151, 102155, 102162, 102163, 102164, 102165, 

102166, 102167, 102168, 102174, 102175, 102176, 102177, 102178, 102182, 

102186, 102195, 102197, 102198, 102202, 102203, 102213, 102214, 102217, 

102219, 102221, 102223, 102224, 102225, 102226, 102228, 102232, 102234, 

102235, 102238, 102239, 102240, 102241, 102242, 102243, 102244, 102245, 

102253, 102254, 102255, 102259, 102260, 102262, 102264, 102265, 102266, 

102267, 102268, 102269, 102270, 102271, 102272, 102273, 102274, 102275, 

102279, 102280, 102283, 102286, 102288, 102292, 102294, 102295, 102296, 

102297, 102298, 102299, 102300, 102302, 102306, 102319, 102320, 102330, 

102333, 102335, 102338, 102342, 102354, 102357, 102358, 102359, 102362, 

102366, 102367, 102368, 102369, 102370, 102371, 102374, 102375, 102378, 

102379, 102382, 102385, 102386, 102387, 102388, 102389, 102390, 102391, 

102392, 102394, 102398, 102399, 102400, 102402, 102405, 102407, 102410, 

102413, 102416, 102419, 102420, 102421, 102422, 102424, 102425, 102430, 

102431, 102432, 102433, 102434, 102435, 102441, 102446, 102447, 102448, 

102449, 102453, 102458, 102465, 102467, 102468, 102469, 102470, 102473, 

102474, 102476, 102477, 102478, 102480, 102481, 102482, 102483, 102486, 

102487, 102488, 102489, 102490, 102491, 102492, 102493, 102494, 102495, 

102496, 102497, 102498, 102499, 102500, 102501, 102502, 102513, 102514, 

102515, 102517, 102524, 102525, 102530, 102531, 102532, 102535, 102536, 

102539, 102540, 102541, 102542, 102543, 102544, 102545, 102546, 102547, 

102548, 102549, 102552, 102554, 102559, 102560, 102561, 102568, 102569, 

102571, 102572, 102573, 102574, 102575, 102579, 102580, 102581, 102582, 

102583, 102584, 102585, 102586, 102587, 102588, 102589, 102590, 102594, 

102595, 102596, 102597, 102598, 102599, 102603, 102605, 102607, 102615, 

102616, 102618, 102619, 102620, 102621, 102625, 102626, 102628, 102629, 

102630, 102631, 102633, 102634, 102635, 102636, 102637, 102638, 102639, 

102640, 102641, 102642, 102643, 102649, 102652, 102653, 102654, 102657, 

102667, 102670, 102674, 102675, 102677, 102683, 102702, 102703, 102704, 

102705, 102706, 102710, 102712, 102713, 102722, 102724, 102725, 102726, 

102727, 102728, 102729, 102743, 102744, 102746, 102747, 102748, 102749, 

102750, 102751, 102756, 102757, 102758, 102759, 102760, 102762, 102763, 

102764, 102765, 102768, 102769, 102770, 102771, 102778, 102780, 102783, 

102784, 102790, 102807, 102808, 102809, 102810, 102811, 102812, 102813, 

102815, 102816, 102829, 102832, 102847, 102850, 102851, 102852, 102866 
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Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір навчального характеру 

Номер свідоцтва 101575, 101576, 101646, 101697, 101698, 101735, 101779, 101819, 101824, 
101909, 101910, 101979, 102059, 102093, 102094, 102095, 102096, 102097, 
102098, 102099, 102100, 102101, 102128, 102129, 102130, 102131, 102132, 
102133, 102200, 102231, 102251, 102284, 102366, 102427, 102459, 102462, 
102463, 102533, 102553, 102602, 102645, 102646, 102647, 102648, 102658, 
102659, 102660, 102661, 102662, 102663, 102664, 102665, 102666, 102684, 

102685, 102686, 102687, 102688, 102689, 102690, 102691, 102692, 102693, 
102694, 102695, 102696, 102697, 102698, 102699, 102700, 102721, 102731, 
102732, 102733, 102734, 102735, 102736, 102740, 102741, 102742, 102761, 
102796, 102797, 102798, 102799, 102800, 102801, 102802, 102805, 102806, 
102843, 102844, 102845, 102865, 102867, 102868, 102869, 102870, 102871, 
102872, 102873 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

Номер свідоцтва 101898, 101900, 102104, 102105, 102472, 102479, 102849 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

Номер свідоцтва 102285 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Номер свідоцтва 101617, 101618, 101640, 101641, 101728, 101736, 101826, 101827, 101837, 

101838, 101960, 102052, 102060, 102119, 102120, 102121, 102122, 102123, 
102140, 102303, 102323, 102361, 102377, 102409, 102414, 102415, 102555, 
102556, 102557, 102562, 102564, 102601, 102609, 102624, 102627, 102668, 
102669, 102681, 102707, 102787, 102824, 102825, 102826, 102827, 102830 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

Номер свідоцтва 102656, 102708 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру 

Номер свідоцтва 101625 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

Номер свідоцтва 102475, 102591, 102592, 102593, 102828 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір практичного характеру 

Номер свідоцтва 101727, 101939, 101980, 102194, 102231, 102246, 102247, 102252, 102276, 

102328, 102551, 102655, 102814 
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Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір прикладного характеру 

Номер свідоцтва 102604 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір технічного характеру 

Номер свідоцтва 101602 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Номер свідоцтва 102102, 102134, 102135, 102136, 102150, 102248, 102249, 102250, 102261, 

102343, 102344, 102345, 102346, 102347, 102348, 102349, 102350, 102351, 

102352, 102576, 102577, 102737, 102738, 102739, 102792, 102793, 102794, 

102795, 102803, 102804, 102861, 102862, 102863, 102864 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір учбового характеру 

Номер свідоцтва 101882, 101883, 102393, 102461 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Номер свідоцтва 101609, 101661, 101702, 101823, 101940, 102020, 102021, 102022, 102023, 

102201, 102337, 102401, 102450, 102672, 102709, 102714, 102819 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

Номер свідоцтва 101725, 101812, 101823, 102538, 102818 

 

Об'єкт авторського права  Музичний твір без тексту 

Номер свідоцтва 101598, 101658, 101659, 101679, 101680, 101703, 101704, 101705, 101706, 

101707, 101708, 101709, 101764, 101767, 101807, 101808, 101809, 101810, 

101811, 101922, 102089, 102339, 102397, 102436, 102439, 102842 

 

Об'єкт авторського права  Музичний твір з текстом 

Номер свідоцтва 101583, 101584, 101585, 101586, 101587, 101588, 101589, 101590, 101591, 

101592, 101593, 101594, 101598, 101610, 101616, 101634, 101650, 101683, 

101684, 101734, 101749, 101751, 101752, 101764, 101767, 101770, 101771, 

101772, 101773, 101802, 101844, 101845, 101846, 101875, 101881, 101895, 

101896, 101903, 101947, 101948, 101949, 102007, 102011, 102012, 102013, 

102014, 102017, 102106, 102107, 102108, 102109, 102110, 102113, 102124, 

102125, 102192, 102205, 102206, 102207, 102208, 102209, 102210, 102211, 

102212, 102257, 102258, 102313, 102322, 102331, 102395, 102396, 102403, 

102408, 102423, 102437, 102438, 102439, 102454, 102455, 102456, 102466, 
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102471, 102503, 102504, 102511, 102522, 102527, 102528, 102537, 102608, 

102717, 102718, 102719, 102720, 102723, 102753, 102774, 102775, 102776, 

102777, 102779, 102848, 102853, 102854, 102856, 102857, 102858 

 

Об'єкт авторського права  Музично-драматичний твір 

Номер свідоцтва 101662 

 

Об'єкт авторського права  Похідний твір 

Номер свідоцтва 101658, 101659, 101709, 101720, 101726, 101742, 101774, 101787, 101802, 

101807, 101808, 101809, 101810, 101815, 101922, 101975, 102025, 102068, 

102181, 102372, 102373, 102376, 102383, 102471, 102631 

 

Об'єкт авторського права  Складений твір 

Номер свідоцтва 101598, 101599, 101615, 101623, 101637, 101648, 101649, 101650, 101712, 

101745, 101746, 101760, 101764, 101767, 101769, 101787, 101798, 101799, 

101800, 101801, 101802, 101815, 101825, 101829, 101830, 101852, 101875, 

101946, 101970, 101976, 101992, 101993, 101995, 101996, 102007, 102017, 

102020, 102021, 102022, 102023, 102028, 102054, 102056, 102065, 102089, 

102112, 102137, 102152, 102153, 102154, 102157, 102158, 102159, 102160, 

102173, 102182, 102183, 102184, 102185, 102192, 102196, 102230, 102236, 

102237, 102263, 102277, 102278, 102293, 102301, 102304, 102322, 102339, 

102353, 102363, 102364, 102365, 102397, 102403, 102412, 102436, 102439, 

102456, 102516, 102523, 102551, 102578, 102600, 102611, 102673, 102678, 

102679, 102711, 102724, 102772, 102773, 102779, 102781, 102787, 102810, 

102822, 102846, 102848 

 

Об'єкт авторського права  Твір архітектури 

Номер свідоцтва 101833, 102029, 102030, 102031 

 

Об'єкт авторського права  Твір містобудування 

Номер свідоцтва 101833, 102062, 102063, 102064, 102170, 102835, 102836, 102837, 102838, 

102839, 102840, 102841 

 

Об'єкт авторського права  Твір образотворчого мистецтва 

Номер свідоцтва 101626, 101644, 101660, 101691, 101693, 101694, 101695, 101719, 101729, 

101742, 101745, 101746, 101760, 101777, 101828, 101866, 101870, 101876, 

101915, 101952, 101970, 101973, 101995, 101996, 102028, 102054, 102065, 

102069, 102080, 102112, 102137, 102157, 102227, 102230, 102233, 102236, 

102237, 102256, 102301, 102304, 102307, 102312, 102340, 102363, 102364, 

102365, 102403, 102484, 102485, 102523, 102529, 102563, 102678, 102679, 

102772, 102773, 102789, 102849 
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Об'єкт авторського права  Твір садово-паркового мистецтва 

Номер свідоцтва 102031 

 

Об'єкт авторського права  Твір ужиткового мистецтва 

Номер свідоцтва 101712, 101747, 101780, 101782, 101798, 101799, 101800, 101801, 101992, 

101997, 101998, 101999, 102000, 102001, 102002, 102003, 102004, 102005, 

102196, 102282, 102314, 102315, 102316, 102317, 102341, 102428, 102429, 

102516, 102781 

 

Об'єкт авторського права  Твір, створений для сценічного показу 

Номер свідоцтва 102204, 102215, 102216, 102745, 102791 

 

Об'єкт авторського права  Усний твір 

Номер свідоцтва 101637, 101856, 101974, 102578, 102711, 102859 

 

Об'єкт авторського права  Фотографічний твір 

Номер свідоцтва 101599, 101649, 101687, 101836, 101996, 102028, 102137, 102236, 102426, 

102655, 102846 

 

Об'єкт авторського права  Хореографічний твір 

Номер свідоцтва 101762, 101867, 101868, 101944, 102068, 102179, 102180, 102355 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свідоцтва 

Li Blaeve (псевдонім) 102127 

MaHA Rocks, Maha Rocks (псевдонім) 101584, 101585, 101586, 101587, 101588, 101589, 

101590, 101591, 101592, 101593, 101594 

MamaRika (псевдонім) 101610 

MаHA Rocks, Maha Rocks (псевдонім) 101583 

N O W A V E, NOWAVE, N O W ∆ V ☰ (псевдонім) 101598 

Rosinka (псевдонім) 102578 

SVO.Я (псевдонім) 102158, 102159 

Абрамов Карен Ваганович 101785 

Авдан Оксана Григорівна 102044 

Аверченко Валентина Іллівна 102299 

Авраменко Карина В'ячеславівна 102780 

Авраменко Квітослава Богданівна 102354 

Авраменко Олександр Миколайович 102738, 102792, 102793, 102795 

Агарков Микола Миколайович 101834 

Агарков Микола Юрійович 101834 

Агарунов Даніель 102523 

Агєєва Олена Володимирівна 102248 

Азізова Катерина Михайлівна 102039 

Айкол Аліна Олегівна 101625 

Айлікова Ганна Вітольдівна 102835, 102841 

Аксьонова Ірина Вікторівна 101964 

Акулова Надія Юріївна 102780 

Алдошина Марія Володимирівна 102756, 102758 

Александров Михайло Євгенович 101852 

Алєксєєнко Тетяна Федорівна 102103 

Аліпа Руслана Анатоліївна 102731 

Алхімова Ольга Миколаївна 102510 

Аль-Зубаіді Світлана Рустамівна 102395, 102396 

Амосова Людмила Іванівна 102764 

Ананьєва Майя Миколаївна 102240 

Андрєєва Олена Валеріївна 101627 

Андрієвська Яніна Павлівна 102475, 102828 

Андріянова Ольга Юріївна 101732 

Андрусенко Ірина Володимирівна 102248 

Андрусенко Сергій Іванович 102814, 102815 

Андрусич Олексій Олександрович 102686 

Андрусів Уляна Ярославівна 102850 

Андрющенко Ірина Сергіївна 102265, 102269 

Анета Сулборська 102224 

Анисєнкова Вікторія Юріївна 102569 

Анненко Ольга Іванівна 102791 

Анонімно 101783, 101786, 101800, 102289, 102290, 102291, 

102550 

Антоненко Артем Олександрович 102024 

Антонченко Артем Юрійович 102032 

Антошкін Вадим Костянтинович 102234 

Антошкін Володимир Костянтинович 101941 

Антошкіна Лідія Іванівна 102010 

Антощук Андрій Олександрович 102460 

Ануфрієва Тетяна Геннадіївна 102743 

Аристова Людмила Сергіївна 102715, 102716, 102740 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свідоцтва 

Арістова Ірина Василівна 102657 

Арнаут Федора Іванівна 102735 

Арсенюк Ігор Ростиславович 101677, 102027 

Артамонов Сергій Володимирович 102170 

Артамонова Ольга Іванівна 102125 

Артем'єв Андрій Владиславович 101731, 101732, 101733 

Артемчук Олексій Олегович 102440 

Артьомова Ольга Ігорівна 101826 

Артюх Юлія Леонтіївна 102609 

Астори Тэйл (псевдонім) 102148 

Астремська Ірина Володимирівна 102778 

Атаманчук Володимир Миколайович 102460, 102461 

Афанасенко Тетяна Володимирівна 102339, 102397 

Бабаєв Юрій Петрович 102538 

Бабенко Петро Іванович 102318 

Бабич Анатолій Григорович 101668, 101669, 101934 

Бабич Надія Денисівна (псевдонім) 102346 

Бабич Олександр Анатолійович 101668, 101669, 101934 

Бабіч Оксана Миколаївна 102279 

Бабяк Єлізавета Яношівна 101868 

Багрій Василь Андрійович 102047 

Баденкова Вікторія Миколаївна 101806 

Базилюк Ельвіра Володимирівна 102282 

Байрачний Володимир Борисович 102299 

Байтерякова Наталя Юріївна 102780 

Бакай Дмитро Миколайович 101834 

Бакал Віталій Павлович 101852 

Бакіна Тетяна Володимирівна 102342, 102378 

Бакуліна Наталія Валеріївна 101930, 102734 

Балан Ганна Костянтинівна 102186 

Баландіна Надія Францівна 102697, 102698 

Балицький Олександр Іванович 101853 

Бандурка Сергій Анатолійович 102046 

Бар'яхтар Віктор Григорович 102696 

Баран Тетяна Анатоліївна 102822 

Баранова Алла Ігорівна 101829, 101830 

Баранцова Ірина Олександрівна 102780 

Барвінський Сергій Олександрович 102508 

Баришевська Аліна Петрівна 101974 

Баришевська Інна Володимирівна 102449 

Барна Ольга Василівна 102806 

Басараб Анатолій Володимирович 102462 

Басюк Оксана Ярославівна 102862 

Батрак Вадим Станіславович 102772, 102773 

Батюк Ірина Іванівна 102854 

Бауман Софія Сергіївна 102078 

Башинський Віталій Петрович 101833 

Башкевич Ірина Василівна 102415 

Баштовенко Оксана Анатоліївна 102559 

Бебік Євген Валентинович 102312 

Бебко Валерій Павлович 101684 

Бебко Юлія Олександрівна 101684 

Бевз Володимир Васильович 101974 

Бевз Галина Михайлівна 101891 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свідоцтва 

Беглиця Володимир Петрович 102141, 102283 

Бегун Світлана Іванівна 101820 

Безверхня Галина Василівна 101645 

Безкоровайна Людмила Георгіївна 102062, 102063, 102064, 102837, 102839 

Безродний Михайло Юхимович 102591, 102592, 102593, 102594 

Безугла Альона Ігорівна 102271 

Безугла Людмила Сергіївна 102851 

Безшапочний Сергій Борисович 102241 

Белей Світлана Іванівна 102076, 102330 

Белзецький Руслан Станіславович 102035, 102059, 102602 

Белічко Олег Олександрович 102442 

Бельфер Роман Едуардович 101834 

Бельченко Володимир Михайлович 101776 

Береславська Валентина Іванівна 102865 

Берченко Ольга Григорівна 101624 

Беспала Наталія Олександрівна 101831 

Бех Іван Дмитрович 101646, 101858, 101859, 101860 

Бєлкін Леонід Михайлович 102554 

Бєлов Микола Іванович 101833 

Бєлозьоров Жан Олегович 102142 

Бєляєв Дем'ян Олегович 101874 

Бєляєва Олена Миколаївна 102653, 102654 

Бєляновська Людмила Миколаївна 102839 

Биканов Сергій Миколаєвич 101652 

Биндю Марина Володимирівна 101606 

Бишевець Наталія Григорівна 102749, 102750 

Бібік Надія Михайлівна 102130 

Біденко Наталія Василівна 102235 

Бідюк Петро Іванович 102283 

Біккенєв Віктор Мінікадірович 102711 

Білан Віталій Олексійович 102227 

Біленчук Петро Дмитрович 102639, 102640, 102641, 102642, 102643 

Біленька-Свистович Леся Володимирівна 102733, 102797 

Білецька Ольга Михайлівна 102649 

Білик Олександр Костянтинович 101866 

Білінський Тарас Володимирович 102232 

Біліченко Олександр Степанович 102555, 102556 

Білоконенко Ганна Володимирівна 102747 

Білоконь Владислав Ігорович 102190 

Білокур Микола Олександрович 102302 

Білоус Андрій Михайлович 101665, 101666, 101670, 101671, 101672 

Білоус Любомир Йосипович 102812 

Білоусов Євген Миколайович 101638 

Біль Мар'яна Михайлівна 101914 

Білявська Тетяна Миколаївна 102354 

Бірюков Микола Леонідович 101717, 101718 

Благая Людмила Володимирівна 101621 

Близнюк Вікторія Валеріївна 101897 

Близнюк Оксана Павлівна 102271 

Блок Наталя Ігорівна 101702 

Бобик Олександр Петрович 101972 

Боброва Надія Федорівна 101618, 102681 

Боброва Неля Олександрівна 102219, 102221, 102222, 102223, 102240, 102241, 

102242 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свідоцтва 

Бобровний Кирило Сергійович 102047 

Богатирьова Євгенія Миколаївна 101878, 101879, 101880 

Богач Ілона Віталіївна 102015 

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна 102249 

Богиня Лариса Вікторівна 102084, 102746 

Богосвятська Анна-Марія Іванівна 102343 

Боднар Олена Андріївна 102202 

Божинова Фаїна Яківна 102696 

Божко Наталія Михайлівна 101899 

Бойко Анжела Петрівна 101784 

Бойко Анна Едуардівна 102149, 102422 

Бойко Вадим Олександрович 102464 

Бойко Валерій Володимирович 102052 

Бойко Людмила Іванівна 102721 

Бойко Павло Михайлович 102824, 102827 

Бойко Тетяна Олексіївна 102409, 102824, 102825, 102826, 102827 

Бойченко Ольга Миколаївна 102759 

Бойченко Тетяна Євгенівна 102871 

Бойчук Іван Мирославович 101876 

Бойчук Роман Петрович 101638 

Бойчук Тарас Миколайович 102677 

Болдирєва Олена Володимирівна 102029, 102030, 102031 

Болотіна Анна Олексіївна 102458 

Болтянська Наталя Іванівна 101739, 101740, 101908 

Болтянський Борис Володимирович 101739, 101740, 101908 

Большакова Анастасія Миколаївна 102766 

Большакова Інна Олексіївна 102131 

Бондар Тамара Іванівна 102804 

Бондаренко Валентин Володимирович 102463 

Бондаренко Дмитро Вячеславович 102853 

Бондаренко Наталія Василівна 102768 

Бондаренко Неллі Володимирівна 102595 

Бондаренко Олена Олександрівна 102667 

Бондаренко Тетяна Вікторівна 102612 

Бондарчук Віталій Юрійович 102027 

Бондарчук Галина Павлівна 102130 

Борденюк Роман Іванович 101833 

Борзенко Олександр Іванович 102664 

Борисенко Дмитро Сергійович 102080 

Борискова Євгенія Євгеніївна 101825 

Борисов Ігор Вячеславович 101638 

Борисова Єва Елемирівна 102349 

Борисюк Тамара Василівна 102793 

Борисяк Олена Володимирівна 102811, 102812, 102813 

Боровець Іван Миколайович 102614 

Боскін Олег Осипович 102220 

Бочкун Анастасія Сергіївна 102456 

Бояренцева Людмила Юріївна 102439 

Брагін Олександр Петрович 101823 

Братішко Олександр Юрійович 101618, 102681 

Браун Єва Ласловна 102350 

Брилко Юлія Олександрівна 102088 

Бриль Сергій Миколайович 102451 

Брильов Олександр Анатолійович 101687 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свідоцтва 

Брич Богдан Васильович 102813 

Брич Василь Ярославович 102811, 102812, 102813 

Бричко Марина Михайлівна 101917 

Бровченко Олександра Миколаївна 101725 

Бродовська Оксана Григорівна 102658 

Брусільцева Ганна Миколаївна 102756, 102757, 102758 

Бруско Сергій Володимирович 101834 

Брухаль Фелікс Йосипович 102712, 102713 

Бугай Володимир Володимирович 101580 

Бугай Олександра Анатоліївна 101580 

Бугайов Юрій Володимирович 101828 

Будзинський Микола Петрович 101852 

Будниченко Валерій Борисович 102814, 102815 

Буднікова Марія Володимирівна 101844, 101845 

Буздуган Інна Олексіївна 101605, 101606, 101607 

Бульбінський Анатолій Станіславович 102363 

Бурдейна Олена Володимирівна 102059, 102602 

Буренко Валентина Миколаївна 102690 

Бурковська Алла Валентинівна 102405 

Бурковська Анна Іванівна 102405 

Бурла Олена Костянтинівна 102345, 102352 

Бурлаченко Іван Сергійович 102145 

Буряк Костянтин Володимирович 101637 

Буряк Олександр Васильович 101834 

Буряк Сергій Васильович 101834 

Буслаєва Наталія Григорівна 102607 

Бутенко Анатолій Миколайович 102742 

Бутенко Катерина Олександрівна 102006 

Бутенко Олена Петрівна 102358 

Бутенко Тетяна Василівна 102006 

Бухтіарова Аліна Геннадіївна 102751 

Бучацька Тетяна Григорівна 102796, 102802 

Бушуєв Фелікс Іванович 101862 

Вавін Віталій Васильович 102313 

Важнича Олена Митрофанівна 102219, 102223, 102240 

Вакал Юлія Сергіївна 102359 

Вакалюк Тетяна Анатоліївна 101885 

Валуйсков Олег Станіславович 102440 

Валуйсков Сергій Станіславович 102440 

Вапнярчук Наталія Миколаївна 101638 

Варава Світлана Василівна 102084 

Варіна Ганна Борисівна 102252, 102255, 102272, 102276 

Варкушина Олена Григорівна 101966 

Варюхно Сергій Геннадійович 102591, 102592, 102593, 102594 

Василашко Ірина Павлівна 102871 

Василевич Віталій Вацлович 102459 

Василенко Микола Юрійович 102161 

Василина Катерина Миколаївна 102214 

Василков Артур Віталійович 101952, 101996 

Васильєва Дарина Володимирівна 102597 

Васильків Ірина Дмитрівна 102862 

Васильківська Надія Адамівна 102741 

Васильцова Тетяна Олександрівна 102170 

Васіна Олена Валентинівна 102340 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свідоцтва 

Васютинська Людмила Анатоліївна 101878, 101879, 101880 

Вашуленко Микола Самійлович 102741 

Вашуленко Ольга Петрівна 102597 

Ващенко Олена Олексіївна 101726 

Ващук Наталія Федорівна 101852 

Вдовенко Вікторія Віталіївна 102247 

Вдовенко Наталія Михайлівна 101744 

Вдовиченко Віктор Володимирович 102588 

Вдовиченко Галина Костянтинівна 101975 

Вдовиченко Світлана Василівна 102029, 102030, 102031, 102170 

Вдовченко Віктор Володимирович 102598, 102762 

Ведь Валерій Євгенович 101643, 101653 

Веклич Ксенія Артемівна 102652 

Великсар Тетяна Ігорівна 101878, 101879, 101880 

Величко Тетяна Григорівна 101943 

Веліксар Людмила Георгіївна 102801 

Вербицький Володимир Валентинович 102149, 102420 

Вербовська Марина Василівна 102056 

Вербовська Оксана Василівна 102260 

Верес Лілія Андріївна 102608 

Веречук Станіслав Валерійович 102020 

Верьовка Денис Миколайович 102160 

Веселовська Олена Валеріївна 101624 

Висоцька Анна Вячеславівна 102211, 102212 

Вихристюк Олена Іванівна 101599 

Вишневська Людмила Василівна 102413, 102414 

Вишновецька Світлана Василівна 102435 

Вишновецький Вадим Михайлович 102435 

Вігула Валентина Іванівна 101679, 101680 

Вільберг Айна Зіновіївна 102113, 102454, 102503, 102504 

Вісков Дмитро Сергійович 102204, 102216 

Віт Девід 101897 

Вітвіцька Оксана Іванівна 101737 

Власенко Наталія Олександрівна 102223 

Власенко Тетяна Анатоліївна 101713 

Внукова Наталія Миколаївна 101638 

Вовк Неля Павлівна 102382, 102586 

Вовк Світлана Михайлівна 101715 

Вовк Тетяна Вікторівна 101715 

Водолажська Тетяна Олександрівна 102708 

Воєвідка Євген Мирославович 101662 

Воєвутко Наталя Юріївна 102731 

Войцева Олена Андріївна 102796, 102802 

Войцешек Ярослав Олегович 102020 

Волков Володимир Петрович 101656, 101981 

Волкова Оксана Георгіївна 101878, 101879, 101880 

Волобуєва Олена Олексіївна 102277, 102278 

Воловик Віктор Миколайович 102170 

Волохова Ірина Семенівна 101878, 101879, 101880 

Волохова Майя Петрівна 101879, 101880 

Волошанівська Тетяна Володимирівна 102680 

Волошена Вікторія Вікторівна 102597 

Волошенко Антоніна Віталіївна 101974 

Волошин Володимир Миколайович 101831 
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Номер свідоцтва 

Волошин Володимир Олександрович 102629 

Волошин Євген Миколайович 102566 

Волошин Олександр Іванович 102677 

Волошина Лариса Олександрівна 102677 

Волощенко Вікторія Валеріївна 101976 

Волощенко Ольга Володимирівна 102684, 102685 

Волощук Василь Михайлович 102754, 102755 

Волощук Євгенія Валентинівна 102873 

Воробей Олена Вячеславівна 102460 

Воробйов Костянтин Петрович 101927 

Ворожбит Наталія Анатоліївна 102023 

Ворожбит Наталя Анатоліївна 101902 

Воронцова Тетяна Володимирівна 101646 

Гаврилов Олег Дмитрович 102332 

Гаврилова Наталія Володимирівна 101736 

Гаврильєва Ксеня Григорівна 102654 

Гаврилюк Марія Романівна 101853 

Гаврилюк Наталія Анатоліївна 101833 

Гаврилюк Наталія Миколаївна 102082 

Гайбура Ольга Олександрівна 102437, 102438 

Гайда Наталія Несторівна 101975 

Гайдамака Тетяна Борисівна 102303 

Гайова Інна Лаврентіївна 101745, 101746, 101747 

Гакман Анна Вікторівна 102816 

Галаєвська Людмила Вікторівна 102596 

Галан Ярослав Петрович 101627, 102816 

Галат Марина Владиславівна 101869, 101994 

Галиця Ігор Олександрович 102259, 102300, 102407 

Галиш Наталія Андріївна 102811, 102812 

Галкін Василь Васильович 102366 

Галкіна Єлизавета Володимирівна 102218 

Галушко Любов Ярославівна 102533 

Галько Сергій Віталійович 101766, 101894 

Гальченко Володимир Якович 102018 

Галян Ярослав Олександрович 102617 

Гаман Олег Сергійович 102788 

Ганчо Ольга Валеріївна 102219, 102221, 102222 

Ганчук Вероніка Володимирівна 102239 

Гапон Валерія Олександрівна 102111 

Гарагуц Ярослав Валерійович 101912 

Гарбузюк Ірина Вікторівна 101884, 102319 

Гарі Грехем 102511 

Гаркуша Наталія Миколаївна 102267 

Гармаш Олена Леонідівна 102780 

Гарюнова Юлія Олегівна 102738 

Гасюк Юрій Анатолійович 102241 

Гациляк Богдан Володимирович 102021 

Гвоздь Констянтин Улянович 102170 

Гданський Сергій Володимирович 101723 

Герасименко Олександр Олександрович 102505, 102506, 102507 

Герасимчук Ольга Володимирівна 102029 

Геращенко Ольга Михайлівна 102062, 102838, 102840 

Гетьман Олександр Олександрович 101950 

Гіга Степан Петрович 101703, 101704, 101705 
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Гільберг Тетяна Георгіївна 102739 

Гісем Олександр Володимирович 102660, 102661, 102662, 102663 

Гісем Ольга Олександрівна 102660, 102663 

Гісь Ольга Михайлівна 102097 

Глієва Оксана Володимирівна 102050 

Глінкін Володимир Васильович 101977 

Глов'як Андрій Дмитрович 101875 

Глова Ірина Василівна 102391 

Глухов Іван Геннадійович 101785 

Глушко Оксана Зіновіївна 101933, 101956 

Глущенко Павло Ігорович 101636 

Гнатенко Мар'яна Олегівна 101742 

Гнаткович Тетяна Дмитрівна 102349 

Гнезділов Микола Данилович 102144 

Говорнян Лілія Серафимівна 102344, 102345, 102352 

Гоголєва Ганна Володимирівна 102095, 102700 

Гожий Олександр Петрович 102283 

Голобородько Вадим Володимирович 102694 

Головач Дмитро Миколайович 102232 

Головач Наталія Василівна 102232 

Головіна Олеся Іванівна 101978 

Головко Микола Васильович 102589, 102590 

Головко Ольга Михайлівна 102163 

Головніна Олена Германівна 101613 

Головченко Наталія Петрівна 101937 

Головченко Ніна Іванівна 101932 

Головченко Сергій Іванович 102051, 102379, 102829 

Голодна Антоніна Василівна 102081 

Голуб Ніна Борисівна 102596 

Гольд Дар'я Георгівна 102450 

Гомозкова Ірина Олександрівна 101991 

Гонсалес Андрій Хосе Антоніо 102204 

Гонтар Володимир Григорович 102203 

Гонтарук Ярослав Вікторович 102287 

Гончар Ірина Анатоліївна 102201 

Гончар Людмила Вікторівна 102103 

Гончаренко Валентина Анатоліївна 102765 

Гончарова Ірина Юріївна 102364, 102365 

Гончарова Наталія Миколаївна 102749, 102750 

Гончарук Валентина Анатоліївна 101696 

Гончарук Віталій Володимирович 101696 

Гончарук Ольга Валеріївна 101985 

Гончарук Степан Тихонович 102553 

Горбенко Олег Борисович 102172 

Горбенко Святослав Ігорович 102260 

Горбова Наталя Аркадіївна 101984 

Горбунов Костянтин Олександрович 101642, 101643, 101651, 101652, 101653 

Горбунова Ольга Володимирівна 101642, 101651 

Гордієнко Олена В'ячеславівна 102654 

Горленко Валентина Миколаївна 101923 

Горнійчук Іван Вікторович 102321 

Городницька Інеса Михайлівна 102053 

Горошанська Олена Олександрівна 102264, 102267 

Горошкіна Олена Миколаївна 102595, 102659 
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Горпинюк Андрій Васильович 102591, 102592, 102593, 102594 

Горчаг Андріана Георгіївна 102150 

Гостищева Наталя Олексіївна 102780 

Грабчак Тетяна Валентинівна 102065 

Грановська Вікторія Григорівна 101943 

Гращенкова Тетяна Валеріївна 102186 

Гребеньова Валентина Олександрівна 102724 

Грекова Лілія Юріївна 102635 

Гриб Олег Миколайович 102186 

Григоренко Сергій Михайлович 101739 

Григорович Олексій Владиславович 102692 

Гринчишин Ірина Миколаївна 101914 

Гриньов Борис Вікторович 101983, 102521 

Грисюк Сергій Миколайович 101676 

Гриценко Оксана Олександрівна 101699 

Гришко Валентина Володимирівна 102150 

Грищенко Раїса Євгенівна 102050 

Громов Євген Володимирович 102402 

Губарєва Світлана Сергіївна 102096 

Губська Юлія Володимирівна 101812 

Гужевников Руслан Олександрович 102671 

Гуйванюк Інеса Степанівна (псевдонім) 102346 

Гулик Тетяна Володимирівна 101986, 101987, 101988 

Гуляєва Людмила Петрівна 101920 

Гуменчук Михайло Іванович 102669 

Гуменюк Василь Володимирович 102544, 102545, 102546, 102547, 102548, 102549 

Гупан Нестор Миколайович 101953 

Гурбик Юрій Юрійович 102010, 102234 

Гуріна Олена Валентинівна 102809 

Гуров Сергій Юрійович 102780 

Гурова Тетяна Юріївна 102780 

Гурська Олена Костянтинівна 102871 

Гусаревич Сніжана Анатоліївна 102714 

Гусєв Андрій Ігоревич 101901 

Гусєв Андрій Ігорович 101891 

Гутаревич Юрій Феодосійович 102416, 102469, 102472 

Давиденко Валерій Васильович 102029, 102030 

Давиденко Євген Олександрович 101784, 101785, 102144 

Давиденко Олександр Олексійович 102196 

Давидов Віктор Ігорович 101891 

Давидов Юрій Борисович 101970 

Давидова Юлія Володимирівна 102040 

Давидюк Ганна Володимирівна 101816, 101817 

Дадашова Первін Акіфівна 101897 

Даник Юрій Григорович 101960 

Данилевська Оксана Миколаївна 102805 

Данилова Вікторія Василівна 102649 

Данильченко Олександр Анатолійович 101887 

Данченко Олена Олександрівна 101989 

Дармосюк Валентина Миколаївна 102296, 102297 

Даценко Людмила Миколаївна 102658 

Дворецька Світлана Петрівна 102081 

Дворна Анна Володимирівна 102409 

Дворник Валентин Миколайович 102771 
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Дебрецені Оніка Олександрівна 102348 

Дев'яткіна Тетяна Олексіївна 102722, 102769, 102770, 102771 

Девяткіна Катерина Вячеславівна 102565 

Дегтярьова Ірина Борисівна 101906 

Дем'янчук Марина Афанасіївна 102561 

Деменніков Олексій Андрійович 101774 

Дементьєва Ольга Іванівна 102825, 102826 

Деменьєва Ольга Іванівна 102824 

Демченко Ольга Володимирівна 101911 

Демчишин Анатолій Анатолійович 101722, 101748 

Денисенко Надія Валеріївна 102780 

Денисов Олексій Олегович 102145 

Денисюк Василь Вікторович 101755 

Дереза Сергій Володимирович 101739, 101740, 101908 

Дерій Родіон Іванович 102125 

Деркач Володимир Іванович 101655 

Дєдік Павло Сергійович 102842 

Дєньга Оксана Василівна 102361 

Джабраілов Руслан Аятшахович 101603, 101604 

Джежелей Ольга Валентинівна 102093 

Джишиашвілі Олена Володимирівна 102818 

Джозеф Ройка Джей 102511 

Джордж Еусебо Куодза 101856 

Джужа Олександр Миколайович 102459 

Джумажанов Едуард Рашитович 102169 

Джурило Аліна Петрівна 101933, 101956 

Диких Віктор Олександрович 101852 

Дідик Андрій Михайлович 102203, 102287 

Дідковський Володимир Антонович 102463 

Дінжос Роман Володимирович 102297 

Діордієв Олександр Олександрович 101864 

Діхтяренко Зоя Михайлівна 101781 

Дмитренко Геннадій Анатолійович 102232 

Дмитренко Марія Йосипівна 102379, 102829 

Дмитренок Сергій Олександрович 101938, 101959 

Дмитрик Ольга Олександрівна 101638 

Дмитрук Віктор Анатолійович 101852 

Днесь Віктор Ігорович 102465 

Добра Олена Михайлівна 102731 

Доброгурський Валерій Іванович 101974 

Добролюбська Юлія Андріївна 101623 

Довбаш Надія Іванівна 101816, 101817 

Довбня Світлана Борисівна 101986, 101987, 101988 

Довгаль Олена Валеріївна 102851 

Довгалюк Оксана Миколаївна 101766, 101864 

Довгань Андрій Іванович 101697, 102870 

Довгань Галина Дмитрівна 102691 

Довгань Наталія Олександрівна 101901 

Довгань Олександр Дмитрович 102167 

Довгий Станіслав Олексійович 102696 

Догадайло Яна Вікторівна 102707 

Докукіна Олена Михайлівна 101858, 101859, 101860 

Докуніна Катерина Ігорівна 102624, 102625 

Доленко Олена Марківна 101682 
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Долозіна Ірина Леонідівна 101804 

Домброван Наталія Василівна 102674 

Доміна Роман Ярославович 101834 

Донець Олександр Володимирович 101601 

Донкоглова Наталія Анатоліївна 101897 

Донкоглова Тетяна Олександрівна 101897 

Доронін Іван Михайлович 102164, 102167 

Дробітько Антоніна Вікторівна 102555, 102556 

Дрожжина Галина Іванівна 102303 

Дрозд Олександр Миколайович 101872 

Дроздова Анастасія Геннадіївна 102052 

Дрофа Єлизавета Анатоліївна 101986, 101987, 101988 

Дубініна Марина Вікторівна 102357 

Дублян Ольга Олександрівна 101974 

Дубняк Марія Вікторівна 102162 

Дубовик Ольга Юхимівна 101878, 101879, 101880 

Дубовик Світлана Григорівна 102741 

Дубровська Ніна Вікторівна 102028 

Дурмасенко Олег Леонідович 101691 

Дутчак Віра Федорівна 101626 

Дутчак Юрій Васильович 102701 

Духневич Віталій Миколайович 102482, 102483 

Дученко Олександр Сергійович 102309 

Дьяченко Сергій Валентинович 102381 

Дячкова Ольга Михайлівна 102382 

Дячок Світлана Олександрівна 101932 

Есмаіл Пур Сабріна Алірезівна 101881 

Ефендієва Світлана Миколаївна 102653 

Євдокимов Андрій Олексійович 102327 

Євдокимова Мирослава Володимирівна 102613 

Євецький Віктор Леонідович 102321 

Євсейчик Юрій Борисович 102415 

Єгоращенко Ірина Валентинівна 101978 

Єгоров Ростислав Ігорович 102336 

Єгорова Олена Миколаївна 102271 

Єжова Ольга Олександрівна 101884 

Єленич Анатолій Павлович 102203 

Єлманов Богдан Олексійович 101957 

Ємець Альона Анатоліївна 102093, 102133 

Єремеєва Наталія Федерівна 101936 

Єремян Олена Михайлівна 102174, 102721 

Єрис Любов Борисівна 102722, 102771 

Єрмолаєва Марина Валентинівна 102362 

Єршов Сергій Володимирович 102694 

Єршова Алла Петрівна 102694 

Єрьомін Сергій Іванович 101818 

Єсіпова Ольга Олександрівна 102760 

Єфименко Тетяна Миколаївна 102832 

Єфімов Володимир Веніамінович 102295 

Жабєєв Георгій Володимирович 102228 

Жабєєв Павєл Георгійович 102228 

Жабєєв Павло Володимирович 102228 

Жабєєва Єлизавета Павлівна 102228 

Жавнерчик Олеся В'ячеславівна 101978 
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Жарков Анатолій Володимирович 101842 

Жарков Антон Вікторович 101766, 101864, 101894 

Жарков Віктор Якович 101766, 101894 

Жарков Володимир Ярославович 102678, 102679 

Железняк Катерина Леонідівна 102041, 102042, 102043, 102044, 102288 

Живко Зінаїда Богданівна 102501 

Жигаліна Валерія Валентинівна 102173 

Жилін Тарас Петрович 102462 

Жилякова Олена Валеріївна 102264, 102267, 102269 

Жук Дмитро Дмитрович 102361 

Жук Павло Васильович 101974 

Журавель Ірина Миколаївна 101660, 101904 

Журавська Ірина Миколаївна 102144, 102145 

Журавська Наталія Євгенівна 102245 

Журба Катерина Олександрівна 101858, 101859, 101860 

Заботнова Мирослава Василівна 102284 

Завадка Ярослав Олегович 101632, 101633 

Заверуха Ольга Ярославівна 101645 

Заворотний Сергій Миколайович 102073, 102074, 102213 

Заворотній Роман Ігоревич 101857 

Задорожна Катерина Ігорівна 102385, 102386, 102387, 102388 

Задорожна Олена Михайлівна 101696 

Задорожний Костянтин Миколайович 102665, 102695 

Заїка Євгеній Вікторович 101872 

Заїка Олена Володимирівна 102531 

Заїка Світлана Олександрівна 102531 

Зайцев Андрій Володимирович 102759 

Зайцев Дмитро Вікторович 101770, 101771, 101772, 101773, 101895, 101896 

Запотоцький Андрій Петрович 102462 

Заранко Сергій Сергійович 102393 

Зарецька Ірина Тимофіївна 102128 

Засєкін Дмитро Олександрович 102589, 102590 

Засуха Ігор Петрович 101602, 101654 

Захарійчук Мар'яна Дмитрівна (псевдонім) 102261 

Захаріна Оксана Володимирівна 102568 

Захаров Олександр Володимирович 101890 

Зачепило Світлана Вікторівна 102221, 102241 

Заяць Павло Степанович 102712, 102713 

Зборовська Олександра Володимирівна 101960 

Зварич Ольга Володимирівна 101897 

Зелінка Валентина Степанівна 101706, 101707, 101708 

Зелінська Оксана Юріївна 101754 

Зеркаль Марина Володимирівна 102838 

Зикань Христина Імрівна 102350 

Зібніцький Роман Григорович 102077 

Зібцев Сергій Вікторович 102544, 102545, 102546, 102547, 102548, 102549 

Зіміна Орина Вікторівна 102773 

Зіненко Наталя Володимирівна 102780 

Зінченко  Ігор Віталійович 102185 

Зінченко Ігор Віталійович 102085, 102086, 102183, 102184 

Зленко Алла Миколаївна 101942 

Знаковська Євгенія Анатоліївна 102855 

Знаменська Іванна Владиславівна 102654 

Зозуляк Лідія Семенівна 102479 
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Золковер Андрій Олександрович 102447, 102448, 102535 

Золотар Ольга Олексіївна 102168 

Зотова Ірина Генадіївна 101974 

Зотова Ольга Борисівна 101641 

Зубалій Микола Дмитрович 101622 

Зубок Віталій Юрійович 101657 

Зуєнко Марина Олексіївна 102737 

Зятін Станіслав Миколайович 101888 

Іваниця Галина Афанасіївна 102100 

Іванов Денис Віталійович 102570 

Іванов Євген Мартинович 102631 

Іванов Олег Миколайович 102782 

Іванов Олександр Євгенович 102631 

Іванова Вікторія Олександрівна 101826 

Іванова Марія Станіславівна 102351 

Іванова-Хмєль Тереса Миколаївна 102351 

Іванченко Євгенія Вікторівна 101750 

Іванченко Ігор Сергійович 101750 

Іванченко Наталья Григорівна 101951 

Іванчук Наталія Віталіївна 101685, 101686 

Іванчук Ярослав Володимирович 102035 

Іванюк Олег Дмитрович 101632, 101633 

Іванюк Ольга Володимирівна 102568 

Іванюта Оксана Миколаївна 102271 

Іваськевич Любомир Михайлович 101853 

Івачевська Ольга Валеріївна 101891, 101892, 101901 

Івашин Олексій Олександрович 101835 

Івашко Олена Анатоліївна 101819 

Іващенко Тарас Григорович 102333 

Ігнатенко Микола Миколайович 101941, 102010, 102234 

Ігнатюк Вікторія Василівна 102041 

Ізбаш Катерина Сергіївна 102674, 102675 

Іленко Наталія Миколаївна 102769, 102770 

Іленко-Лобач Наталія Володимирівна 102722 

Іллюк Олександр Олександрович 101711 

Ільченко Світлана Віталіївна 102561 

Інна Геллер (псевдонім) 102323 

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова 

Національної академії наук України 

102399 

Ірхіна Юліана Валентинівна 102670, 102710, 102725, 102726, 102727 

Ісайкіна Олена Дмитрівна 101942 

Істер Олександр Семенович 102866 

Істомін Андрій Георгійович 102649 

Ішунов Вячеслав Васильович 101716 

Іщейкін Костянтин Євгенович 102053 

Іщенко Віталій Володимирович 102019 

Іщук Світлана Олексіївна 101913 

Йошіо Мацукі 102283 

Казак Ганна Дмитрівна 102735 

Казанжи Ірина Володимирівна 102354 

Казмірчук Анатолій Петрович 102629 

Каід Саід Халєд Фархан 102529 

Кайки Клавдія Миколаївна 102138 

Каленський Андрій Анатолійович 102552 
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Калин Роман Ігорович 102854 

Калиновський Юрій Юрійович 101947, 101948, 101949, 102257, 102258, 102471 

Калініна Ірина Олександрівна 102283 

Калініна Лариса Анатоліївна 101640 

Калініна Лариса Вадимівна 102872 

Калініченко Анастасія Олександрівна 102256 

Калініченко Олена Василівна 102740 

Калініченко Світлана Станіславівна 101648, 101649, 101946 

Калітник Максим Сергійович 101974 

Калюжка Аліна Андріївна 102649 

Калюжка Владислав Юрійович 102649 

Калюжка Юрій Леонідович 102649 

Калюжний Микола Панасович 101862 

Каменєва Ганна Олександрівна 102181, 102182 

Камишова Тетяна Миколаївна 102780 

Камінська Анна Іванівна 102607 

Камінський Віктор Францевич 102050, 102081 

Канівець Роман Володимирович 101612 

Канішевська Любов Вікторівна 102103 

Капіруліна Світлана Леонідівна 102658 

Караман Ольга Володимирівна 102659 

Караман Станіслав Олександрович 102659 

Карелін Вячеслав Леонідович 102034 

Карлін Микола Іванович 101819 

Карпачова Аксенія Миколаївна 102031 

Карпаш Максим Олегович 102424 

Карпаш Олег Михайлович 102424 

Карпенко Микола Іванович 102790 

Карпик Юлія Андріївна 102657 

Карпюк Оксана Дмитрівна 102863, 102864 

Каськова Людмила Федорівна 101731, 101732, 101733, 102764, 102765 

Катаржнова Ірина Валентинівна 102649 

Катеринчук Олена Іванівна 101575, 101576, 101577, 101909, 101910 

Катинська Ірина Вікторівна 102186 

Каценко Андрій Любославович 102079 

Качан Олександр Васильович 101690, 101692 

Каштан Сергій Миколайович 101710 

Кащена Наталія Борисівна 102264, 102266, 102267, 102268 

Кенс Артем Васильович 102561 

Кербікова Алла Степанівна 101985, 101986, 101987, 101988 

Кибальна Неля Анатоліївна 101979 

Кир'язова Тетяна Олександрівна 101878, 101879, 101880 

Кира Тэйл (псевдонім) 102148 

Кириченко Андрій Вікторович 102082 

Кириченко Валентина Іванівна 101884, 102319, 102320 

Киричок Оксана Михайлівна 102310 

Кирста Наталія Романівна 101645 

Кирчата Ірина Миколаївна 102627 

Кисельов Анатолій Анатолійович 102246 

Ківеждій Олеся Василівна 102349 

Кізілова Галина Олександрівна 102576 

Кіор Іван Федорович 102801 

Кіор Тетяна Миколаївна 102732 

Кіпаренко Наталія Миколаївна 102031 
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Кірін Роман Станіславович 102446 

Кіріяк Юрій Петрович 102557 

Кірюхіна Олена Олександірвна 102696 

Кісарчук Богдан Миколайович 102156 

Кісіль Людмила Миколаївна 102060 

Кісільова Марина Валеріївна 101949, 102471 

Кітура Оксана Євгенівна 102053 

Кіцула Любов Михайлівна 102656 

Клименко Ірина Іванівна 101816, 101817 

Клименко Юрій Михайлович 102803 

Климчук Надія Романівна 102106, 102107, 102108, 102109, 102110, 102774, 

102775, 102776, 102777 

Клімова Жанна Володимирівна 101782 

Клюшин Володимир Васильович 101974 

Кобернік Сергій Георгійович 102844 

Ковалевський Михайло Ігорович 102651 

Коваленко Андрій Олексійович 102515 

Коваленко Максим Олексійович 101957 

Коваленко Нінель Павлівна 102221 

Коваленко Ольга Миколаївна 102098, 102132, 102133 

Коваленко Роман Романович 102844 

Коваль Костянтин Олегович 102035, 102059, 102602 

Коваль Кристина Кирилівна 101734 

Коваль Людмила Пилипівна 101913 

Коваль Ніна Степанівна 102871 

Коваль Олександр Миколайович 101834 

Коваль Степан Миколайович 101805 

Ковальова Людмила Леонідівна 102343 

Ковальчук Марія Петрівна 102338, 102467, 102468 

Ковальчук Олександр Миколайович 101863 

Ковач-Буркуш Єлизавета Степанівна 102350 

Ковбасенко Людмила Василівна 102843 

Ковбасенко Юрій Іванович 102843 

Ковтун Віталій Анатолійович 102011, 102012, 102014 

Ковтуненко Юрій Петрович 101939 

Ковцур Катерина Григорівна 102601 

Когут Ірина Вікторівна 102079 

Кодій Володимир Володимирович 102462 

Кожушко Світлана Михайлівна 102577 

Козак Олександра Петрівна 102684, 102685 

Козаченко Тихон Ігорович 101971 

Козирь Анна Анатоліївна 102753 

Козлов Дмитро Олександрович 101833 

Козловцева Валентина Анатоліївна 101978 

Кокора Сергій Степанович 102417 

Кокоріна Галина Василівна 101992, 101993 

Колб Олександр Григорович 102459 

Колесник Андрій Павлович 101856 

Колесник Павло Олегович 101856 

Колесникова Дойна Олександрівна 102344 

Колесницький Олег Костянтинович 102161 

Колесніков Валерій Олександрович 101853 

Колесніченко Олена Валеріївна 101667, 101673, 101674, 101675, 101676 

Колєснік Віталій Ігорович 101769 
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Колодіна Анна Сергіївна 101967, 102356, 102443, 102444, 102445 

Коломієць Інна Іванівна 101814 

Коломієць Микола Володимирович 102712, 102713 

Колонтай Світлана Миколаївна 101978 

Комаренко Євген Вадимович 102403 

Компанець Катерина Андріївна 102044, 102288 

Кондрат Світлана Степанівна 102411, 102412 

Кондратьєв Дмитро Володимирович 102192 

Кондратьєв Дмитро Олексійович 102089 

Кондратюк Віктор Васильович 101872 

Кондур Земфіра Анатоліївна 102763 

Коновал Олександр Петрович 102013 

Коноваленко Анастасія Сергіївна 102244 

Коноваленко Тетяна Василівна 102780 

Коношук Станіслав Анатолійович 101974 

Константіновська Олена Ернстівна 102360 

Копитіна Яна Миколаївна 102599 

Корнєва Наталя Олександрівна 102809 

Корнич Ольга Юріївна 102160 

Корнієнко Анна Володимирівна 102149, 102420, 102421 

Корнієнко Ірина Анатоліївна 101806 

Корнієнко Максим Вікторович 101824 

Корнієнко Марина Михайлівна 102128 

Корнійчук Микола Сергійович 102081, 102082 

Корносенко Оксана Костянтинівна 102294 

Король Світлана Василівна 101877, 102037, 102292 

Коротаєв Володимир Миколайович 102446 

Коротя Мирослав Іванович 102389 

Короход Ясміна Джанівна 101794, 102067, 102116, 102117, 102118 

Корпач Анатолій Олександрович 102472 

Корсун Павло Миколайович 101608 

Корсунов Володимир Анатолійович 102225 

Корягін Олексій Михайлович 101738 

Коряк Олександр Сергійович 101833 

Косарєва Галина Сергіївна 102398 

Косарук Олена Миколаївна 102059, 102602 

Косован Степан Васильович 102307 

Косовська Віра Василівна 101913 

Костенко Вікторія Геннадіївна 102653 

Костенко Максим Олександрович 102819 

Костенко Олена Іванівна 101831 

Костиренко Олексій Петрович 102083 

Костич Олена Миколаївна 102781 

Костікова Марта Ігорівна 102862 

Коструба Наталія Сергіївна 101789, 101790, 101791, 101792 

Костюк Тетяна Олександрівна 102087 

Костюкевич Віктор Митрофанович 102748 

Коськовецький Володимир Миколайович 102591, 102592, 102593, 102594 

Котвіцький Володимир Володимирович 101974 

Котелевська Наталія Василівна 102759 

Котелянець Наталка Валеріївна 102248 

Котикова Олена Іванівна 101839, 101840, 102114 

Котляр Володимир Васильович 102744 

Котляренко Владислав Валентинович 101785 
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Котлярова Вікторія Юріївна 102780 

Котлярська Олена Володимирівна 102519 

Котовська Юліана Станіславівна 102830 

Кофанов Андрій Віталійович 102461 

Коцаренко Віктор Олексійович 101642 

Коцюба Ігор Миколайович 101915 

Коцюрубенко Ганна Миколаївна 101878, 101879, 101880 

Кочмар Володимир Сергійович 102484 

Кочубейник Ольга Миколаївна 102482, 102483 

Кошарний Олександр Миколайович 101882 

Кошелєв Вячеслав Анатолійович 102745 

Кошовий Віталій Володимирович 102146 

Кошура Андрій Вікторович 102816 

Кравець Микола Дмитрович 102381 

Кравченко Надія Павлівна 102062, 102840, 102841 

Кравченко Оксана Олексіївна 101710, 102260 

Кравченко Світлана Миколаївна 101933, 101956 

Кравчук Олександр Аркадійович 101655 

Кравчук Олексій Олександрович 101686 

Кравчук Світлана Леонтіївна 102483 

Крак Юрій Васильович 102752 

Крамаренко Олександра Олександрівна 102732 

Крамаровська Світлана Миколаївна 102128 

Краммер Олена 101822 

Красницька Ольга Володимирівна 101614, 101620, 101700, 101701, 101743 

Краснікова Любов Борисівна 102534 

Краснодєд Тетяна Леонідівна 102342, 102378, 102628 

Красностанова Наталія Едуардівна 101578, 101579, 101795, 102115 

Красюк Людмила Михайлівна 102712, 102713 

Кремень Вікторія Михайлівна 101916, 101917, 101918, 101919, 101920 

Кремень Ольга Іванівна 101916, 101917, 101918, 101919, 101920 

Кривенко Богдан Вікторович 102462 

Кривоколинська Наталія Миколаївна 101710 

Кривонос Ірина Анатоліївна 101893, 102061 

Криворучко Тетяна Дмитрівна 102808 

Криган Серафима Герасимівна 102798, 102800 

Крижановська Марія Євгенівна 102861 

Крижановський Олександр Феліксович 102694 

Крикля Людмила Сергіївна 102251 

Крикун Наталія Ігорівна 102511 

Криса Богдан Васильович 102626 

Криса Василь Михайлович 102626 

Криховецька Зоряна Миколаївна 102573 

Крицький Дмитро Миколайович 102651 

Кришмарел Вікторія Юріївна 101955 

Кропельницька Світлана Орестівна 102571, 102573 

Крупич Степан Олегович 102465 

Крутова Анжеліка Сергіївна 102268 

Крутякова Валентина Іванівна 101775, 101776 

Крюченкова Олена Юріївна 102697 

Крячко Іван Павлович 102589 

Ксьонжик Ірина Володимирівна 102357 

Кубатко Олександр Васильович 101906 

Кудревський Максим Анатолійович 101747 
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Кудринецький Ростислав Борисович 102465 

Кудрявцева Надія Іллівна 101829, 101830, 101992, 101993, 102772, 102773 

Кузенков Олександр Васильович 102463 

Кузів Оксана Петрівна 102774 

Кузнецова Ірина Олексіївна 101742 

Кузнєцов Олег Ілліч 102675 

Кузнєцов Олександр Васильович 102171 

Кузь Дмитро Михайлович 101635 

Кузь Ірина Олексіївна 102574 

Кузьменко Анна Андріївна 101973 

Кузьменко Лариса Анатоліївна 102082 

Кузьмін Олексій Юрійович 101903 

Кузьома Віталій Вікторович 102555, 102556, 102557 

Кулай Ольга Олександрівна 101731, 101732, 101733, 102764 

Кулакова Наталія Володимирівна 102459 

Кулаксиз Ольга Семенівна 102735 

Кулатова Ірина Миколаївна 101731, 101732, 101733 

Кулик Вікторія Анатоліївна 102362 

Кулик Ярослав Анатолійович 101841, 101842, 101843 

Куликова Лілія Борисівна 102499, 102500 

Куликова Людмила Анатоліївна 102780 

Кульбаба Ілля Олександрович 101768 

Кульбашна Ярослава Аркадіївна 102441 

Кундельчук Оксана Петрівна 102477 

Купчук Ігор Миколайович 102203, 102287 

Курач Лариса Іванівна 101931 

Курач Тамара Миколаївна 102658 

Курашова Інна Миколаївна 101638 

Кургак Володимир Григорович 101871, 101873 

Курганська Елеонора Іванівна 101880 

Курилев Ігор Володимирович 102440 

Куриліна Оксана Василівна 101974 

Курило Олексій Миколайович 102458 

Куріненко Володимир Леонідович 101631, 102383 

Курлянський Сергій Сергійович 102380 

Курогло Надія Іванівна 102801 

Кускова Світлана Вікторівна 102531 

Кустріч Костянтин Григорович 101974 

Кухар Віталій Вікторович 102193, 102418 

Куцик Микола Стефанович 102021 

Кучеренко Наталія Леонідівна 102377 

Кучин Сергій Павлович 102009 

Кучма Тамара Іванівна 101737 

Кушвара Олег Михайлович 102846 

Кьося Віра Вікторівна 102688, 102689 

Ладиченко Тетяна В'ячеславівна 101698 

Лановенко Юлія Іванівна 102810 

Ланцедова Юлія Олександрівна 102496, 102497 

Ласма Арно (псевдонім) 102579, 102580, 102581, 102582, 102583, 102584, 

102585 

Ластовецький Василь Васильович 102667 

Лебедь Регіна Клеменсівна 102136, 102347 

Лебідь Ірина Георгіївна 102743 

Леванда Олена Михайлівна 102530 
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Левенок Інна Сергіївна 102151 

Леві Руслан 101767 

Левченко Зоя Михайлівна 102362 

Левченко Наталія Володимирівна 102260 

Левченко Юрій Олександрович 102459 

Левчук Костянтин Іванович 102287 

Лемещенко-Лагода Вікторія Володимирівна 101893, 102061 

Ленціус Ярослав Валентинович 102047 

Лесик Олена Василівна 101575, 101576, 101577, 101909, 101910 

Леснік Олександр Миколайович 101666 

Лещух Ірина Володимирівна 101914 

Лємешева Наталія Андріївна 101765 

Лиманська Аліса Юріївна 102040 

Лимар Маргарита Юріївна 101990 

Липовська Світлана Олексіївна 101575, 101576, 101577, 101909, 101910 

Лисанець Юлія Валеріївна 102653, 102654 

Лисько Тетяна Давидівна 102490, 102491, 102493, 102633, 102634 

Литвиненко Володимир Іванович 102220 

Литовка Володимир Вікторович 102079 

Литовченко Ірина Юріївна 102476, 102478, 102722, 102769, 102770, 102771 

Литовченко Олена Віталіївна 102149, 102419 

Лихова Софія Яківна 102489, 102497, 102498, 102633 

Ліговська Вероніка Олексіївна 102835, 102837, 102838, 102840 

Лісовал Анатолій Анатолійович 102669 

Літвінова Інна Миколаївна 102738 

Літвінова Ірина Феофанівна 102490 

Літвінова Олена Валеріївна 102460 

Лобань Галина Андріївна 102219, 102222, 102240 

Лобас Віталій Михайлович 101715 

Лобода Наталія Степанівна 102186 

Лободенко Катерина Вікторівна 101597 

Логвиненко Юлія Федорівна 102031 

Логвіновська Світлана Іванівна 101879 

Локутова Олена Анатоліївна 101941 

Локшина Олена Ігорівна 101933, 101956 

Ломінога Сергій Іванович 101736 

Лопушняк Ганна Ярославівна 101607 

Лопушняк Людмила Іванівна 102520 

Лотор-Пердук Олена Карлівна 102135 

Лохвицька Любов Василівна 102784 

Лугова Ольга Іванівна 102357 

Луговський Олександр Федорович 102508, 102509, 102510 

Лужанська Наталія Олександрівна 102743 

Лук'яненко Ірина Григорівна 101897 

Лук'яненко Сергій Іванович 102069 

Лук'янець Олександр Андрійович 102029, 102030 

Лук'янченко Вадим Олегович 102604 

Лукач Андріанна Юліївна 102349 

Лукач Ілона Бейлівна 101698 

Луніна Інна Олександрівна 101878 

Лункіна Тетяна Іванівна 102405 

Лур'є Ірина Анатоліївна 102220 

Лутак Ігор Анатолійович 101831 

Луценко Ірина Сергіївна 101878, 101879, 101880 
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Луцик Володимир Леонідович 102394 

Лущинська Юлія Вячеславівна 102522 

Львов Андрій Петрович 102563 

Любчич Олександр Григорович 102050, 102081 

Лядова Тетяна Іванівна 102652 

Ляховська Олена Василівна 101913 

Ляховченко Наталія Володимирівна 102059, 102602 

Магдисюк Людмила Іванівна 101821 

Магера Тетяна Володимирівна 102157 

Магльована Тетяна В'ячеславівна 101778 

Маєвська Наталія Іванівна 102610 

Мазан Сергій Миколайович 102558, 102676 

Мазур Віктор Олександрович 101831 

Майборода Артем Олександрович 101815 

Майданюк Володимир Павлович 101865 

Майстро Діана Михайлівна 102489, 102492, 102498 

Макаренко Володимир Іванович 102603 

Макаренко Олександр Володимирович 102603 

Макаренко Сергій Миколайович 102286 

Макаров Денис Валерійович 102527, 102528 

Максимович Ольга Володимирівна 102572 

Максимюк Аліна Олегівна 102233, 102236 

Маладика Ігор Григорович 101979 

Малаховський Дмитро Олександрович 102408, 102466 

Малех Надія Володимирівна 102361 

Малєєва Наталія Сергіївна 101891, 101892, 101901 

Малина Ірина Анатоліївна 102293 

Малиновська Тетяна Робінзоновна 102655 

Малицька Євгенія Дмитрівна 102787 

Малиш Олександр Сергійович 101832 

Малишева Олена Володимирівна 102063 

Малишко Володимир Анатолійович 102211, 102212 

Малишко Євгенія Олегівна 101763 

Малієнко Юлія Борисівна 101955 

Малімон Людмила Яківна 102391 

Малолітнева Веста Костянтинівна 101603 

Мальований Павло Костянтинович 102246 

Малюк Оксана Сергіївна 101985 

Маначинська Юлія Анатолівна 102197, 102198 

Мандираджи Ілона Кемаліївна 101745, 101746 

Мандра Валерія Олександрівна 102509 

Манжілевський Олександр Дмитрович 102035 

Манцевич Оксана Сергіївна 102029, 102030, 102031 

Манькусь Ірина Володимирівна 102296, 102297 

Марандюк Олександр Георгійович 101798, 101799, 101801 

Марікуца Кирило Васильович 102834 

Маркіна Тетяна Юріївна 101775 

Маркова Наталія Валентинівна 102556 

Мармуль Лариса Олександрівна 101943 

Мартиненко Лідія Павлівна 101833 

Мартинюк Ірина Василівна 101878, 101879, 101880 

Мартинюк Наталія Іванівна 101871, 101873 

Мартинюк Олександр Олександрович 102036, 102660, 102661, 102662, 102663 

Мартинюк Олександр Семенович 102036 
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Мартинюк Петро Миколайович 101685 

Марухіна Ірина Володимирівна 101923 

Марченко Алла Володимирівна 102769, 102770, 102771 

Марченко Володимир Олександрович 102671 

Марченко Оксана Анатоліївна 101942, 101943, 102009 

Марченкова Юлія Валеріївна 102282 

Маслаков Леонід Артемович 102124 

Маслій Наталя Дмитрівна 102560 

Маслова Марія Олександрівна 102063, 102064, 102836 

Масляк Петро Олексійович 102658 

Матвійків Тарас Ігорович 102226, 102517 

Матюха Галина Василівна 102780 

Матюхін Олександр Ігорович 102567 

Мацейків Тетяна Іванівна 101955 

Мацейко Ірина Іванівна 101736 

Мацюк Віктор Михайлович 102589, 102590 

Мачача Тетяна Святославівна 102539, 102542, 102588 

Мачуський Валерій Віталійович 102149, 102420 

Мед Ірина Леонідівна 102129 

Медведєв Костянтин Володимирович 102415 

Медведєва Діана Олександрівна 102536 

Медведєва Олена Михайлівна 102622 

Меженна Ірина Дмитрівна 102831 

Мезенцева Аліна Василівна 102304 

Меір (Мітрохін) Рафаель (Павло) 101767 

Мельник Вікторія Іванівна 101674 

Мельник Леонід Григорович 101906, 101907 

Мельник Наталія Остапівна 102786 

Мельник Ольга Іванівна 102449 

Мельник Юрій Степанович 102589, 102590 

Мельников Володимир Володимирович 101886 

Мельничук Ірина Ярославівна 102200, 102533 

Мельничук Сергій Костянтинович 102533 

Менджул Марія Василівна 102058 

Мердова Ольга Миколаївна 102277, 102278 

Мержиєвська Любов Павлівна 102472 

Мерзляк Аркадій Григорович 102645, 102646, 102647, 102648 

Месюра Володимир Іванович 102156 

Мигович Тетяна Михайлівна 102573 

Микита Ірина Володимирівна 101856 

Микитчик Андрій Васильович 102459 

Миколайчук Віра Георгіївна 102474 

Миронов Павло Федорович 102311 

Миронов Тарас Володимирович 102308 

Миронюк Віктор Валентинович 101666, 101670, 102545, 102546, 102547 

Миронюк Тетяна Василівна 102459 

Мирошник Олег Миколайович 101979 

Мирошниченко Олена Анатоліївна 102653 

Мирошниченко Ольга Миколаївна 101611 

Михайленко Ірина Володимирівна 101898, 101900 

Михайленко Оксана Василівна 102784 

Михальченко Наталія Вячеславівна 102618, 102619, 102620, 102621 

Мишко Вероніка Володимирівна 102372, 102373 

Мізіна Ольга Іванівна 102746 
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Мікуляк Катерина Анатоліївна 102410, 102807 

Мілков Анатолій Миколайович 102102, 102801 

Мілько Наталія Євгенівна 102780 

Міненко Олеся Василівна 101936 

Мірчук Роман Володимирович 102170 

Міршук Олексій Євгенович 102045 

Мітрясова Олена Петрівна 101779 

Мічута Ольга Романівна 101686, 102614 

Міщенко Вікторія Анатоліївна 102225 

Міщенко Марина Сергіївна 102260 

Міщенко Оксана Вікторівна 102155 

Можаєв Олег Михайлович 102671 

Можайкіна Олена Станіславівна 101965 

Мозоль Станіслав Анатолійович 102459 

Молоченко Інна Анатоліївна 102260 

Молчанова Олена Дмитрівна 101775 

Момот Олена Олегівна 101600 

Морараш Анжела Костянтинівна 102346 

Моргун Наталія Анатоліївна 101733 

Моргунова Надія Сергіївна 101899 

Морзе Наталія Вікторівна 102806 

Морков Віоріка Георгіївна 102150 

Мороз Олександр Федорович 102672 

Морозов Дмитро Ігорович 102024 

Морозовська Єва Романівна 101837, 101838, 102119, 102120, 102121, 102122, 

102123 

Морокко Людмила Миколаївна 102479 

Мосієнко Ганна Миколаївна 102513 

Мохнар Людмила Іванівна 102382, 102586 

Мохор Володимир Володимирович 101657 

Мошкутело Сергій Анатолійович 102833 

Мусієнко Максим Павлович 102145 

Муха Володимир Григорович 102063, 102064, 102835, 102836, 102837, 102838, 

102839 

Мушик Богдана Василівна 101737 

Мушкевич Мирослава Іванівна 101663 

Мхитарян Ольга Дмитрівна 101793, 101796 

Н.МагДаль-КаРАкоша (псевдонім) 102600 

Нагайник Тарас Григорович 102462 

Надольська Юлія Анатоліївна 102780 

Назаренко Тетяна Геннадіївна 102703, 102704, 102705 

Найда Віталій Олегович 101609, 102401 

Наконечна Ганна Вікторівна 102321 

Насалевич Тамара Василівна 102780 

Насаченко Марія Юріївна 101897 

Настрога Тетяна Вікторівна 102053 

Науменко Марія Олексіївна 101854 

Науменко Олександр Васильович 101797 

Наумов Олександр Борисович 102220 

Наумчик Олена Миколаївна 102040 

Наумчук Оксана Володимирівна 102861 

Недбаєвська Людмила Степанівна 102296 

Незовибатько Ольга Віталіївна 101826 

Неклеса Олександр Вікторович 102295 
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Ненько Юлія Петрівна 101815 

Непомняща Ірина Миколаївна 102615, 102616, 102728, 102729 

Непорада Каріне Степанівна 102769, 102770 

Непорожня Лідія Вікторівна 102589, 102590 

Нерознак Юлія Петрівна 102040 

Неруш Алла Володимирівна 102654 

Несвіт Алла Миколаївна 102869 

Несен Ольга Олександрівна 102462 

Нестеренко Алла Никифорівна 101905, 102309 

Нестеренко Артем Анатолійович 101815 

Нестеренко Володимир Олексійович 101898, 101900 

Нестеренко Оксана Олександрівна 102265, 102270 

Нестерчук Аліна Ігорівна 102682 

Нефедченко Оксана Іллівна 101935 

Нехомяж Оксана Сергіївна 102704 

Нечерда Валерія Борисівна 101884, 102319, 102320 

Нєбитов Андрій Анатолійович 102459 

Нєнно Ірина Михайлівна 102404 

Никифоров Андрій Михайлович 102217 

Никишова Віра Володимирівна 102732 

Николишин Віктор Володимирович 102438 

Никоненко Людмила Володимирівна 102483 

Нікітюк Леся Андріївна 101774 

Ніколаєва Тетяна Вадимівна 101746, 101747 

Ніколаєва Тетяна Вадимовна 101829, 101830 

Ніколаєва Юлія Володимирівна 101989 

Ніколенко Дмитро Миколайович 102049 

Ніколенко Ольга Миколаївна 102737 

Ніколішин Анатолій Карлович 102759 

Ніколішин Ігор Анатолійович 102771 

Ніколішина Елла Вячеславівна 102769, 102770 

Ніколова Олександра Олександрівна 102214 

Ніколова Христина Василівна 102102 

Нікольська Ніна Вікторівна 101933, 101956 

Нікончук Наталія Володимирівна 102555 

Новицький Валентин Васильович 101833 

Новік Аліна Юріївна 101897 

Новік Сергій Миколайович 101600 

Новіков Володимир Володимирович 101615 

Новосад Оксана Володимирівна 102390 

Новосьолова Валентина Іванівна 102596 

Нужний Ігор Михайлович 102779 

Нужний Сергій Олегович 102524 

Нуянзін Олександр Михайлович 101815 

Обод Володимир Іванович 101630 

Обух Людмила Василівна 101807, 101808, 101809, 101810, 101811 

Обушний Геннадій Михайлович 101689 

Обштат Олексій Віталійович 102512 

Овчаренко Оксана Василівна 102575, 102808 

Овчинников Костянтин Вячеславович 101841, 101842, 101843 

Огаркова Ольга Валеріївна 102709 

Огульчанська Оксана Анатоліївна 102852 

Одінцова Анастасія Валеріївна 101757, 101758, 101759, 102224 

Ододюк Вікторія Вікторівна 102334 
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Оксимець Олександр Леонідович 101737 

Олейник Фердинанд Сергійович 101761 

Олейніченко Крістіна Олександрівна 102410 

Олексюк Оксана Євгенівна 101924 

Олещенко Любов Михайлівна 102175, 102176 

Олійник Андрій Олександрович 102281 

Олійник Андрій Петрович 102424 

Олійник Ярослав Миколайович 101748 

Оліскевич Маріанна Олександрівна 101897 

Ольшевський Сергій Валентинович 102220 

Оляницька Любов Віталіївна 102250 

Омельченко Наталія Михайлівна 102577 

Омелянова Вікторія Юріївна 102409, 102830 

Онащук Максим Олексійович 102823 

Онищенко Андрій Олексійович 102754 

Онісіфорова Валентина Юріївна 102564 

Оніщенко Олександр Миколайович 102464 

Оніщук Вікторія Євгенівна 101736 

Онопенко Ірина Василівна 102054 

Онопрієнко Оксана Володимирівна 102101 

Опанасенко Денис Олександрович 102137, 102229 

Орловський Олександр Валерійович 102049 

Осадчий Олександр Олександрович 102008 

Осадчій Іван Микитович 102606 

Осадчук Віктор Борисович 101974 

Осадько Олеся Юріївна 102482, 102483 

Осипенко Володимир Васильович 102220 

Осипенко Тетяна Володимирівна 102649 

Осієнко Вікторія Ігорівна 102225 

Остапенко Ганна Сергіївна 102684, 102685 

Остапенко Ігор Володимирович 102341, 102428, 102429 

Остапенко Олександр Іванович 101622 

Остапець Тамара Анатоліївна 101738 

Острова Вікторія Дмитрівна 101923 

Островський Валерій Васильович 102862 

Островський Олександр Вікторович 102215, 102216 

Осьодло Віталій Васильович 102629, 102630 

Осьодло Галина Василівна 102629 

Отрішко Марина Анатоліївна 101847, 101848, 101849, 101850, 101851 

Павленко Віктор Олексійович 102425 

Павленко Леся Ігорівна 102439 

Павленко Олена Пантеліївна 101978 

Павлига Павло Дмитрович 102048 

Павлик Дмитро Сергійович 102029, 102030 

Павліченко Оксана Михайлівна 102096 

Павлов Костянтин Володимирович 102389, 102390 

Павлова Олена Миколаївна 102389, 102390 

Павлова Світлана Вадимівна 101621 

Павловський Артьом Вадимович 102112 

Паламарчук Лариса Борисівна 102739 

Паламарчук Оксана Борисівна 102237 

Паленчук Анна Альбертівна 102450 

Палеха Юрій Миколайович 102062, 102063, 102836, 102838, 102840, 102841 

Палешко Яна Сергіївна 102295 
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Панасюк Сергій Степанович 101871, 101873 

Панок Віталій Григорович 101923 

Панфілова Антоніна Вікторівна 102556, 102557 

Панфілова Дар'я Андріївна 101639 

Панченко Ганна Олександрівна 101575, 101576, 101577, 101909, 101910 

Панченко Михайло Павлович 101997, 101998, 101999, 102000, 102001, 102002, 

102003, 102004, 102005 

Паранько Надія Петрівна 101745, 101746, 101747 

Параска Георгій Борисович 101780 

Париловський Олександр Іванович 102238 

Парфенов Андрій Сергійович 102011, 102012, 102013, 102014 

Пархоменко Кирило Юрійович 102052 

Паршин Ілля Леонтійович 102862 

Паршин Юрій Іванович 102532 

Паршина Маргарита Юріївна 102532 

Паршук Світлана Миколаївна 102354 

Патицька Христина Олегівна 101914 

Патиченко Оксана Миколаївна 102840 

Патієвич Ольга Василівна 101696 

Пахомова Тетяна Геннадіївна 102804 

Пахота Артем Олександрович 102089 

Пашковська Леся Валентинівна 102064, 102836, 102840 

Пашковська Людмила Леонідівна 101721, 102025 

Пащенко Ігор Володимирович 102199 

Паюнов Костянтин Євгенович 102052 

Педай Іван Олександрович 102833 

Педай Олена Анатоліївна 102833 

Педоренко Тетяна Вікторівна 101843 

Пеліхов Геннадій Ілліч 101833 

Пердук Янош Бейлович 102135 

Переверзєва Анна Василівна 101656, 101981 

Перепелиця Павло Євгенович 102514 

Пересипкін Андрій Юрійович 102170 

Перетятько Лідія Григорівна 102754 

Перчук Оксана Валентинівна 101942 

Пестушко Валерій Юрійович 101697, 102870 

Петельська Олександра Павлівна 102837, 102839 

Петращук Світлана Анатоліївна 102157 

Петрелі Богдан Вікторович 101688 

Петренко Ірина Володимирівна 101891, 101892, 101901 

Петренко Оксана Валеріївна 101785 

Петроченков Валентин Георгійович 102525 

Петрук Оксана Миколаївна 102134 

Петрушанко Тетяна Олексіївна 102476, 102478 

Пивовар Тетяна Миколаївна 101872 

Пилип'юк Віктор Вікторович 102186 

Пилипенко Катерина Анатоліївна 101943, 102009, 102010 

Пилипчук Олександр Павлович 102667 

Пирогова Ірина Василівна 102649 

Письменна Олександра Олександрівна 101985 

Підвисоцький Валерій Валентинович 102459 

Підгорна Олена Юріївна 102029, 102030, 102031 

Піддубняк Андрій Володимирович 101722 

Підтереба Михайло Олексійович 102754, 102755 
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Піковський Мирослав Йосипович 101673, 101674 

Пілігач Олена Георгіївна 102150 

Пісоченко Тетяна Сергіївна 102357 

Піщанська Нонна Олександрівна 101776 

Піщенко Геннадій Іванович 102459 

Плаксій Юрій Андрійович 101991 

Плотнікова Марія Федорівна 102568 

Плугатар Юрій Володимирович 102827 

Повидало Марія Василівна 101738 

Повозніков Микола Гаврилович 101675 

Погудін Андрій Володимирович 102026 

Погудіна Ольга Костянтинівна 102026, 102651 

Подаляк Наталія Гордіївна 101698 

Подолець Любомир Здиславович 102069 

Подпіснов Владислав Сергійович 102814, 102815 

Покалюк Віктор Миколайович 101735, 101815, 101979 

Покшевницька Тетяна Василівна 102815 

Поліщук Геннадій Сергійович 102459 

Поліщук Олена Романівна 102260 

Поліщук Світлана Вікторівна 102081, 102082 

Поліщук Тетяна Василівна 102649 

Поллак Тетяна Сергіївна 102417 

Полонська Аліна Володимирівна 102340 

Полонський Віталій Борисович 102645, 102646, 102647, 102648 

Полторак Анастасія Сергіївна 102449 

Полюх Сергій Миколайович 102285 

Поляков Юрій Володимирович 101818 

Полякова Ганна Анатоліївна 102747 

Полякова Світлана Іванівна 102668 

Полякова Юлія Володимирівна 101913 

Полянічкін Володимир Геннадійович 102144 

Полянська Валентина Павлівна 102242 

Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна 101597, 102016, 102536 

Пометун Олена Іванівна 101953, 101954 

Пономаренко Володимир Степанович 101646 

Пономаренко Ганна Володимирівна 101642, 101643, 101651, 101652, 101653 

Пономаренко Олексій Олександрович 102462 

Попа Марія Костянтинівна 102345, 102352 

Попадинець Назарій Миколайович 101914 

Попель Павло Петрович 102251 

Попов Микола Миколайович 102652 

Попов Микола Петрович 101575, 101576, 101577, 101909, 101910 

Попова Людмила Олександрівна 102595, 102659 

Попович Василь Михайлович 102262, 102280 

Попович Іван Юрійович 102722 

Поронюк Юрій Богданович 102683 

Постол Анатолій Анатолійович 101941, 102010, 102234 

Постольник Володимир Леонідович 101678, 102089 

Постоюк Оксана Володимирівна 102029, 102030 

Потапенко Лілія Вікторівна 101815 

Потапова Олена Володимирівна 101682 

Потієнко Валентина Олександрівна 102666 

Потяженко Максим Макарович 102053 

Почтаренко Ольга Миколаївна 102793 
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Привалова Наталія Володимирівна 101575, 101576, 101577, 101909, 101910 

Прийма Лада Юріївна 102653 

Приймак Вадим Анатолійович 101974 

Примак Роман Миколайович 102460 

Притула Ірина Володимирівна 102817, 102820, 102821 

Приходько Юрій Павлович 102461 

Прихожай Дмитро Володимирович 102318 

Прімєрова Олена Констянтинівна 101897 

Пріходько Олена Олександрівна 101624 

Прогнімак Олександр Володимирович 101628, 101629 

Проданова Олена Іллівна 102102 

Просяннікова Яна Миколаївна 102832 

Процевят Оксана Степанівна 101913 

Проценко Геннадій Павлович 102138 

Процишина Ольга Юріївна 102322, 102331 

Процюк Юрій Іванович 101861 

Прудкий Данило Вікторович 102326 

Пташнік Михайло Михайлович 102712, 102713 

Птиця Наталія Василівна 102601 

Птушкін Антон Юрійович 102485 

Пустовіт Ірина Миколаївна 101803 

Путковський Ігор Сергійович 102263, 102611 

Пушак Ярослав Ярославович 102501 

Пушкар Михайло Борисович 102225 

Пясковський Вадим Валерійович 102460 

Радєв Михайло Степанович 102518 

Радзієвська Оксана Григорівна 102165 

Раєвнєва Олена Валентинівна 101964 

Раіна Неля Миколаївна 102075 

Райтер Петро Миколайович 102424 

Расюк Едуард Вікторович 102459 

Ревенко Наталя Валеріївна 102526, 102650 

Редько Валерій Григорович 102865, 102867 

Ремех Тетяна Олексіївна 101954, 101955 

Репеде Олег Іванович 101777 

Рехтета Любов Олександрівна 102354 

Речич Наталія Василівна 102666 

Решетниченко Дмитро Федорович 101616 

Рибалка Валентин Васильович 101923 

Рибалов Олег Васильович 102476, 102478 

Ривак Наталія Василівна 101913 

Різник В'ячеслав Володимирович 101942 

Рогальська Вікторія Вікторівна 102562 

Роговець Олена Володимирівна 102103 

Роговський Андрій Еіріхтовіч 101647 

Родик Костянтин Костянтинович 102090 

Родіонова Інна Григорівна 101793 

Родіонова Катерина Олександрівна 102238 

Рожко Микола Михайлович 102226 

Рожков Владислав Олександрович 102425 

Роздільська Ольга Миколаївна 102649 

Розколупа Ніна Василівна 102770 

Розмарина Альбіна Леонідівна 101978 

Романенко Світлана Миколаївна 102475, 102828 
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Романов Ігор Юрійович 101729 

Романова Тетяна Вікторівна 102681 

Романович Ірина Ігорівна 102635 

Романовська Діана Доремідонтівна 101923 

Романчук Роман Петрович 102070 

Романюк Ірина Анатоліївна 101941 

Романюк Лариса Миколаївна 102730 

Романюк Сергій Олександрович 101865 

Рубля Тетяна Єгорівна 102129 

Рубцов Анатолій Львович 102855 

Рубцова Світлана Вячеславівна 101728 

Руденко Анна Сергіївна 102462 

Руденко Віктор Дмитрович 102666 

Рудич Леся Васильївна 102243 

Рудич Максим Володимирович 102665 

Рудь Олександр Олексійович 101889 

Рудюк Максим Дмитрович 101940 

Рудюк Світлана Анатоліївна 101940, 102714 

Рунчева Наталія Вікторівна 102234 

Русакова Наталія Євгенівна 102326, 102452, 102831 

Рускуліс Лілія Володимирівна 101796, 101806 

Рябенький Сергій Олександрович 102258 

Рябуха Тетяна Валеріївна 102780 

Рязанцев Андрій Володимирович 102518 

Сабініна Павліна Володимирівна 101730 

Савич Ірина Олександрівна 102170 

Савіна Наталія Борисівна 102220 

Савченко Дмітрій Олексійович 101764 

Савченко Лідія Володимирівна 101882, 101883 

Савчин Марія-Віра Михайлівна 102794 

Савчук Олена Олександрівна 101638 

Садовенко Світлана Миколаївна 102687 

Сайбель Костянтин Вікторович 101889 

Саковський Андрій Анатолійович 102460 

Самодін Артем Володимирович 102460, 102462 

Самойленко Наталія Миколаївна 102299 

Самойлова Юлія Сергіївна 101683 

Самойлюкевич Інна Володимирівна 102872 

Самоходський Віктор Миколайович 101681 

Санакоєв Дмитро Борисович 102295 

Саненко Олена Борисівна 102849 

Сарапіна Ольга Андріївна 102174 

Саттарова Міляра Сейтвеліївна 102799 

Саттарова Саніє Сетвеліївна 102799 

Сахалтуєва Ірина Раднавна 101727 

Свидло Ганна Ігорівна 101958 

Свинчук Віктор Адамович 101666 

Свінцицька Наталія Леонідівна 102079 

Свірко Володимир Олександрович 102855 

Севастьянов Володимир Миколайович 102015 

Селіванова Наталія Миколаївна 102029 

Селіхов Юрій Анатолійович 101642 

Семененко Інга Євгеніївна 101899 

Семенко Олена Валентинівна 101869, 101994 
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Семенова Владислава Віталіївна 102452 

Семенова Марина Володимирівна 101638 

Семеног Андрій Юрійович 101916, 102751 

Семенченко Оксана Василівна 101882, 101883 

Семенчук Василь Васильович 101709, 101922 

Семко Роман Богданович 101897 

Сеник Тетяна Андріївна 102717, 102718, 102719, 102720, 102723 

Сергієнко Віктор Анатолійович 102376 

Сергієнко Костянтин Миколайович 102749, 102750 

Сергійчук Юліанна Павлівна 102800 

Середа Ірина Валеріївна 102177, 102178 

Середа Катерина Віталіївна 102303 

Середа Катерина Ігорівна 101658, 101659, 101802 

Середницька Анна Ярославівна 102702 

Сєвцова Дарія Сергіївна 101618 

Сєрова Ольга Павлівна 101833 

Сивак Оксана Олегівна 102835, 102841 

Сивак Олександр Миколайович 101928 

Сигарева Оксана Вікторівна 102091 

Сидоренко Олег Петрович 102701 

Сидоренко Юлія Ігорівна 102473, 102605 

Сидоров Сергій Юрійович 102301 

Сидорович Марина Михайлівна 102477 

Сидорук Володимир Антонович 101905 

Сидько Володимир Володимирович 102337 

Синельніков Михайло Олександрович 102428 

Сиротюк Володимир Дмитрович 102868 

Сирцева Світлана Володимирівна 102357 

Сисоєва Вікторія Петрівна 102494, 102495, 102636, 102637, 102638 

Ситченко Анатолій Люціанович 101793, 101796 

Сіваченко Юлія Олександрівна 102423 

Сіверс Зінаїда Феодосіївна 102482, 102483 

Сідаш Юлія Володимирівна 102083, 102476, 102759 

Сізов Анатолій Анатолійович 102429 

Сізоненко Олександр Олександрович 102753 

Сілкова Олена Вікторівна 102603 

Сілютіна Олена Миколаївна 101951 

Сінельник Леся Михайлівна 101737 

Сіпій Володимир Володимирович 102589, 102590 

Сіренко Наталя Миколаївна 102410, 102807 

Сірко Роксолана Іванівна 101645 

Сірук Ірина Миколаївна 102139 

Сірук Юрій Вікторович 102139 

Січко Ірина Олександрівна 102298, 102354, 102502 

Скворцова Світлана Олексіївна 102101 

Скиданов Артем Юрійович 101813 

Скиданова Наталія Володимирівна 101813 

Скібінюк Юлія Вікторівна 101626 

Скібчик Володимир Іванович 102465 

Скляр Олександр Григорович 101739, 101740, 101908 

Скляр Радміла Вікторівна 101739, 101740, 101908 

Скляренко Наталія Владиславівна 102353 

Скочко Максим Олександрович 102260 

Скрипник Ірина Леонідівна 102441 
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Слатвінська Марина Олександрівна 101878, 101879, 101880 

Сліпченко Лариса Борисівна 102654 

Слободяна Ірина Адольфівна 102136 

Слободянюк Олена Михайлівна 102873 

Слоньовська Ольга Володимирівна 102845 

Слюсар Олег Федорович 102733 

Слюсар Сергій Миколайович 101871, 101873 

Смерницький Дем'ян Вікторович 101852 

Сметанчук Євген Олександрович 102779 

Смірнова Катерина Володимирівна 101978 

Сморжевський Валентин Йосипович 102626 

Снєгірьова Валентина Василівна 101931 

Сніговська Оксана Володимирівна 102731 

Снісаренко Яна Станіславівна 101936 

Соболь Валерій Іванович 102847 

Совенко Валерій Володимирович 102739 

Согоконь Олена Анатоліївна 101601 

Созанський Любомир Йосипович 101913 

Соковніна Нінель Харитонівна 102029, 102030, 102031, 102170 

Соколов Артем Ігорович 102015 

Соколовська Валентина Олегівна 101978 

Соколюк Ніна Людвигівна 102053 

Соловей Валентин Миколайович 101651, 101652 

Солоджук Тетяна Василівна 102572, 102573 

Солодовнік Олеся Олександрівна 102624, 102625 

Солоний Максим Андрійович 101677 

Солопун Наталія Миколаївна 102564 

Солошенко Юлія Іванівна 102764 

Сопілко Ірина Миколаївна 102553, 102554, 102633 

Сорочинська Тетяна Анатоліївна 101618, 102681 

Сосновенко Наталія Василівна 101923 

Сотников Олег Віталійович 102017 

Сотникова Світлана Іванівна 102095, 102699, 102700 

Софія Рудік (псевдонім) 102384 

Сошенський Олександр Михайлович 102544, 102545, 102546, 102547, 102548, 102549 

Співаковський Володимир Михайлович 102761 

Спіцина Галина Михайлівна 101870 

Срібна Анжела Олександрівна 102859 

Срібний Олексій Валерійович 102064, 102836, 102839 

Ставерська Тетяна Олександрівна 102264, 102266 

Стадник Олександр Григорович 102691 

Статкевич Михайло Анатолійович 102572 

Стахів Олександр Богданович 102230 

Стахова Вікторія Вікторівна 101605 

Стельмах Ніна Василівна 102486, 102487, 102488 

Стень Ярослав Григорович 102021 

Степанюк Ольга Анатоліївна 102768 

Степанюк Сергій Вікторович 101974 

Стеценко Ірина Борисівна 102686, 102687 

Стіві Макі 102511 

Стома Валентина Миколаївна 102453 

Сторож Андрій Володимирович 102257 

Стороха Богдан Валентинович 102737 

Стоян Рустам Георгійович 101578, 101579 
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Страшко Станіслав Васильович 101646 

Страшок Олександра Юріївна 101667 

Стрельченко Наталія Альбертівна 101710 

Субботін Сергій Олександрович 102281 

Сугак Наталія Вікторівна 102837, 102839 

Суздальцев Олег Валерійович 102239 

Сукаленко Тетяна Миколаївна 102480, 102481 

Сулим Володимир Трохимович 101696 

Сулима Євгеній Сергійович 101764 

Супліченко Максим Володимирович 102052 

Сурін Артем Олександрович 102092 

Сушкіна Ганна Володимирівна 102518 

Сущенко Людмила Петрівна 102701 

Сьомкіна Тетяна Віталіївна 101613 

Тагліна Ольга Валентинівна 102693 

Танько Наталія Григорівна 102653 

Тарабан Сергій Миколайович 102591, 102592, 102593, 102594 

Таран Володимир Олександрович 102280 

Таран Мюда Олександрівна 102768 

Таранець Алла Юріївна 101753 

Тарара Анатолій Михайлович 102540, 102543, 102588 

Тарасенко Анатолій Іванович 102513 

Тарасенко Тетяна Володимирівна 102780 

Тарасова Тетяна Вікторівна 101884, 102319 

Тарасюк Анастасія Віталіївна 102194 

Тельнова Аліна Іванівна 101650 

Терзі Вероніка Мечеславівна 102736 

Тесленко Олександра Іванівна 102722, 102771 

Тименко Марія Миколаївна 101933, 101956 

Тимошенко Іван Юрійович 101957 

Тимошенко Ольга Василівна 101737 

Тимошенко Ольга Володимирівна 101980 

Тимошик Дмитро Михайлович 102406 

Тимченко Алла Анатоліївна 102354 

Тимченко Кирило Олексійович 102021 

Тимченко Лариса Іванівна 102099 

Тимчик Микола Валерійович 101622 

Тира Ігор Миколайович 102406 

Тичков Володимир Володимирович 102018 

Тищенко Наталія Анатоліївна 102075 

Тищенко Тетяна Миколаївна 101756 

Тіткова Анна Маратівна 101624 

Тіторенко Вячеслав Анатолійович 102591, 102592, 102593, 102594 

Ткач Костянтин Іванович 102518 

Ткач Марина Валеріївна 102780 

Ткач Микола Ярославович 101974 

Ткач Юлія Миколаївна 101750 

Ткаченко Антон Миколайович 102607 

Ткаченко Руслан Юлійович 102360 

Ткачова Євгенія Сергіївна 102555, 102556 

Ткачук Ірина Іванівна 101923 

Ткачук Тарас Юрійович 102166 

Токар Віктор Васильович 101995 

Токарєва Катерина Олегівна 101638 
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Токарєва Ксенія Сергіївна 102430, 102431, 102432, 102433, 102434 

Токарєва Тетяна Станіславівна 101925, 102374, 102375 

Токарчук Тарас Вікторович 101897 

Топчій Юлія Вікторівна 101831 

Трачук Діана Віорелівна 102772 

Трегуб Наталія Євгеніївна 102427 

Трегуб Світлана Євгенівна 102653 

Трембовецька Руслана Володимирівна 102018 

Третякова Тетяна Миколаївна 102067 

Тріска Наталія Романівна 101718 

Тріфонова Ольга Кирилівна 102191 

Троніна Світлана Альфредівна 101618 

Троценко Павло Дмитрович 102392 

Трунов Олександр Маркович 101991 

Трунов Олександр Миколайович 102141, 102142, 102143, 102146, 102147 

Труфанова Валентина Петрівна 102078 

Тугай Галина Петрівна 102835, 102841 

Тукова Тетяна Володимирівна 102195 

Тупахіна Олена Володимирівна 102214 

Туташинський Василь Іванович 102541, 102587, 102588 

Тюлькіна Катерина Олександрівна 101978 

Тютін Віктор Миколайович 102305 

Уварова Ганна Шевкетівна 101697, 102870 

Уварова Тетяна Юріївна 101899 

Уласевич Лариса Павлівна 102764 

Ураєва Ірина Григорівна 102094 

Устенко Роман Леонідович 102079 

Устименко Володимир Анатолійович 101604 

Уткіна Марина Сергіївна 102066 

Ухман Михайло Миколайович 102337 

Ушакова Наталія Володимирівна 101827 

Ущапівський Сергій Миколайович 102673 

Фадєєва Варвара Олександрівна 102767 

Фаліон Наталія Іванівна 102856, 102857, 102858 

Фаустова Марія Олексіївна 102222, 102240 

Федоренко Віра Іларіонівна 102656 

Федоренко Дмитро Сергійович 101815 

Федоренко Раїса Петрівна 101664, 101821 

Федоренко Світлана Володимирівна 101858, 101859, 101860 

Федоренко Сергій Валентинович 102457 

Федорко Анастасія Сергіївна 101989 

Федорко Дмитро Євгенович 101947, 101948 

Федорова Наталія Володимирівна 101957 

Федорова Тетяна Сергіївна 101968, 102187, 102188, 102189, 102329 

Федорченко Віра Іванівна 102241, 102242 

Федорченко Євген Миколайович 102281 

Федорченко Тетяна Євгенівна 101884 

Федорчук Валентина Григорівна 102557 

Федорчук Михайло Іванович 102557 

Федосєєва Софія Олексіївна 101685 

Фєтєску Лариса Іванівна 102688, 102689 

Фідкевич Олена Львівна 101931 

Філімонов Едуард Юрійович 101683 

Філоненко Валерій Володимирович 102235 
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Філюк Андрій Петрович 101889 

Філяк Ірина Василівна 102097 

Фісун Костянтин Анатолійович 101854 

Фіщук Оксана Сергіївна 101757, 101758, 101759, 102224 

Фокас Ольга Андріївна 101631 

Фоменко Карина Ігорівна 102766 

Фонарюк Тетяна Іванівна 102346 

Френкі Карваліо 102511 

Фрідман-Козаченко Марія Михайлівна 101961, 101962, 101963, 101982, 102038 

Хабутдінов Рамазан Абдуллайович 102087 

Харченко Анна Миколаївна 102073, 102074, 102213 

Харченко Володимир Петрович 102855 

Харченко Лариса Геннадіївна 102644 

Харченко Сергій Всеволодович 102644 

Харченко Тетяна Іванівна 102780 

Хасан Алі Аль-Абабнех 102009 

Хворостяний Ігор Григорович 102131 

Хвостіков Андрій Ігорович 101714 

Хіміч Олександр Миколайович 101905 

Хлібовська Ганна Миколаївна 102861 

Хміляр Олег Федорович 101619 

Ходак Лариса Анатоліївна 102225 

Ходаківський Євгеній Івнович 102568 

Ходунов Артем Сергійович 101813 

Холодюк Олександр Володимирович 102287 

Хоменко Тетяна Анатоліївна 101925 

Хомич Олена Леонідівна 101884 

Хомутенко Алла Віталіївна 101878, 101879, 101880 

Хомутенко Віра Петрівна 101878, 101879 

Хохлова Ольга Миколаївна 102031 

Хром'як Христина Юріївна 102106, 102107, 102108, 102109, 102110, 102774, 

102775, 102776, 102777 

Хряпак Сергій Олександрович 102051 

Худинцев Микола Миколайович 101718 

Худякова Анастасія Вікторівна 102341 

Хуснутдінов Антон Валер'янович 101760 

Цвєткова Алла Борисівна 102328 

Цебрук Олексій Ігорович 102029, 102030, 102031 

Цибульський Віталій Миколайович 102367, 102368, 102369, 102370, 102371 

Цимбалістий Ігор Юліанович 102867 

Цирульнєв Юрій Борисович 102327 

Цівірко Інна Євгенівна 102170 

Цуканова Інна Веніамінівна 102668 

Цукур Ольга Григорівна 101891, 101892 

Чабайовська Марія Іванівна 102577 

Чагарна Світлана Євгеніївна 101663 

Чаланова Раїса Іванівна 101736, 102140 

Чебан Юлія Юріївна 102357 

Чебану Анастасія Геннадіївна 101795 

Чекалкіна Вікторія Михайлівна 102426 

Черевик Дар'я Едуардівна 102785 

Черевичний Сергій Васильович 101788 

Черевко Людмила Миколаївна 101833 

Черкасов Станіслав Сергійович 102214 
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Черкащенко Іван Олександрович 102029, 102030 

Чернєй Володимир Васильович 102459 

Черниш Оксана Андріївна 101885 

Чернишов Володимир Васильович 101763 

Чернієнко Тарас Григорович 101802 

Чернухін Євгеній Костянтинович 101929 

Черткова Вікторія Олександрівна 102231 

Черьомушкіна Кіра Олегівна 101749, 101751, 101752, 102205, 102206, 102207, 

102208, 102209, 102210, 102537 

Чечин Олександр Сергійович 101719, 101720 

Чечотіна Світлана Юріївна 102722, 102769 

Чигір Роман Леонідович 102017 

Чистякова Людмила Олександрівна 101696 

Чичановський Євген Вячеславович 102854 

Чкан Ірина Олександрівна 102400 

Чорна Олена Віталіївна 102055, 102071, 102072, 102306 

Чорний Микола Васильович 102462 

Чорноморець Анастасія Олександрівна 102454 

Чубенко Володимир Миколайович 102462 

Чугай Богдана Русланівна 102353 

Чугай Наталія Миколаївна 102508, 102509, 102510 

Чумак Сергій Олександрович 102277, 102278 

Чупахіна Світлана Василівна 101645 

Чупіна Катерина Олександрівна 102260 

Чуприна Леонід Федорович 101731, 101732, 101733 

Чуприна Олена Віталіївна 102462 

Чусовітін Володимир Михайлович 101971 

Чухрай Ігор Юрійович 101974 

Шабашова Юлія Олегівна 102632 

Шабшай Єфим Михайлович 101693, 101694, 101695 

Шаповал Анатолій Григорович 101973, 102065 

Шаповал Андрій Васильович 101831 

Шаповал Олена Анатоліївна 101855 

Шаповалов Борис Борисович 101781 

Шаповалова Ірина Сергіївна 102562 

Шарата Наталя Григорівна 102557 

Шаргородський Сергій Анатолійович 102287 

Шаров Сергій Володимирович 102380 

Шатран Андрій Олегович 102591, 102592, 102593, 102594 

Шатровський Дмитро Олегович 102789 

Шаульський Сергій Миколайович 102049 

Шаховал Олександра Анатоліївна 101750 

Шахрай Валентина Михайлівна 102103 

Шаякубова Ольга Вікторівна 101949 

Швадчин Ігор Олександрович 101741 

Швед Альона Володимирівна 101784 

Швець Тамара Володимирівна 102462 

Шевцова Ірина Миколаївна 101762, 101868, 102068, 102179, 102180 

Шевченко Анастасія Сергіївна 102783 

Шевченко Володимир Миколайович 102033, 102126 

Шевченко Микола Ігорович 102274 

Шевченко Олена Миколаївна 102243 

Шевченко Світлана Віталіївна 102252, 102253, 102254, 102255, 102272, 102273, 

102274, 102275, 102276 
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Шевчук Віталій Анатолійович 101974 

Шевчук Ганна Олександрівна 101787 

Шейкін Борис Михайлович 101775 

Шелег Михайло Геннадійович 102279 

Шерстюк Наталія Олександрівна 102654 

Шершенюк Олена Миколаївна 102627 

Шестак Геннадій Анатолійович 102314, 102315, 102316, 102317 

Шестакова Інна Валентинівна 101976 

Шестопалов Євген Анатолійович 102667 

Шестопалова Людмила Федорівна 102394 

Шестопалова Тетяна Павлівна 101595, 101596 

Шеф Роман Романович 101846 

Шешукова Ольга Вікторівна 102078, 102574 

Шикіна Наталія Анатоліївна 101878, 101880 

Шиманська Вікторія Олегівна 101814 

Шинкаренко Антон Олегович 102022 

Шинкарук Ірина Володимирівна 102152, 102153, 102154 

Шинкарук Оксана Анатоліївна 102748, 102749, 102750 

Шинкарьов Роман Миколайович 101724, 102057, 102623 

Ширкевич Вікторія Миколаївна 102575 

Шкарабура Микола Григорович 101979 

Шкарівська Людмила Іванівна 101816, 101817 

Шкідченко Софія Григорівна 101634, 101802 

Шкільна Ірина Миколаївна 101858, 101859, 101860 

Школяр Євген Володимирович 102051 

Шликова Вікторія Олександрівна 102530 

Шляхова Анна Володимирівна 101624 

Шмалій Лариса Федорівна 101617 

Шматенко Олександр Петрович 102629, 102630 

Шмельова Тетяна Федорівна 102855 

Шобей Марина Василівна 102848 

Шовкопляс Ганна Миколаївна 101638 

Шомська Ольга Вікторівна 101661 

Шостак Євгенія Юріївна 101600 

Шпарик Оксана Михайлівна 101933, 101956 

Шпилевський Іван Іванович 102836 

Шпігельман Наталія Вольфівна 102007 

Штопенко Анна Олегівна 101644 

Шуба Євгеній Васильович 102416, 102469, 102470 

Шулик Марина Володимирівна 101712 

Шулько Ольга Андріївна 102576 

Шум Ігор Миколайович 101921 

Шумейко Юлія Миколаївна 102249 

Шумицька Галина Василівна 102349 

Шумська Людмила Юріївна 102324, 102325, 102551 

Шумська Світлана Степанівна 101897 

Шурбін Владислав Олегович 102144 

Шютів Михайло Андрійович 101867, 101868, 102068 

Щанікова Валерія Валеріївна 102304 

Щеглова Тетяна Леонідівна 102129 

Щепотіна Наталія Юріївна 102748 

Щербак Анна Олександрівна 102853 

Щербатюк Вікторія Василівна 102607 

Щур Роман Іванович 102573 
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Юдіна Юлія Юріївна 101969 

Юзва Ірина Михайлівна 101978 

Юр'єв Денис Сергійович 102295 

Юринець Юлія Леонідівна 102554 

Юхимець Дмитро Йосипович 102860 

Юшкевич Максим Анатолійович 101836 

Яблонський Олександр Вікторович 102036 

Яким Ірина Юріївна 101856 

Якименко Світлана Іванівна 102354 

Якір Михайло Семенович 102645, 102646, 102647, 102648 

Якобчук Валентина Павлівна 102568 

Яковенко Анна Олександрівна 102335 

Яковенко Людмила Миколаївна 102235, 102334, 102336 

Яковенко Олена Олегівна 102749, 102750 

Яковець Інна Олександрівна 102508, 102509, 102510 

Яковійчук Олександр Володимирович 101989 

Яковлева Ольга Михайлівна 102734 

Якуша Вікторія Валеріївна 102516 

Янголенко Андрій Олександрович 102455 

Янко Наталія Валентинівна 101731 

Янкова Наталія Михайлівна 101992, 101993 

Яновська Наталія Миколаївна 102104, 102105 

Янчева Ліана Миколаївна 102270 

Янченко Віталій Ігорович 101741 

Янчук Леонід Леонідович 102415 

Яременко Сергій Володимирович 102752 

Ярмак Олена Миколаївна 101627 

Ярмолюк Микола Олександрович 102733, 102797 

Яров Ярослав Сергійович 102186 

Ярова Людмила Вікторівна 101944, 101945, 102355 

Ярова Тетяна Андріївна 102436 

Ярош Наталія Дмитрівна 102479 

Ярошенко Олег Миколайович 101638 

Яхмухамедова Гозел Бабамурадівна 101841 

Яценко Володимир Сергійович 102706 

Яценко Іван Володимирович 102238 

Яценко Таміла Олексіївна 101932, 102155 

Яцкевич Інна Володимирівна 102115 

Ящук Людмила Борисівна 101778 

Ящун Тетяна Вікторівна 102402 
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Іменний покажчик роботодавців, яким належать авторські майнові  
права на службовий твір 
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця 

Номер свідоцтва 

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА 

МЕРЕЖА ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ/СНІД» 

102310 

Виробничо-комерційна фірма «SUMY ELECTRON 

OPTICS» 

102318 

Вінницький національний технічний університет 102059, 102602 

Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології ім. акад. О. М. Лук'янової НАМН України» 

102040 

Державна установа «Інститут регіональних досліджень 

імені М. І. Долішнього Національної академії наук 

України» 

101913, 101914 

Державне підприємство «Державний автотранспортний 

науково-дослідний і проектний інститут» 

102591, 102592, 102593, 102594 

Державне підприємство «Науково-дослідний і 

проектний інститут містобудування» 

102029, 102030, 102031, 102170 

Державне підприємство «Поліграфічний комбінат 

«Україна» по виготовленню цінних паперів» 

102069 

Державне підприємство Український державний 

науково-дослідний інститут проектування міст 

«ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя 

102062, 102063, 102064, 102835, 102836, 102837, 

102838, 102839, 102840, 102841 

Державний науково-дослідний інститут Міністерства 

внутрішніх справ України 

101852 

Державний університет «Житомирська політехніка» 101885 

Донецький юридичний інститут МВС України 102277, 102278 

Запорізький національний університет 102214 

Інженерно-технологічний Інститут «Біотехніка» 

Національної академії аграрних наук України 

101775, 101776 

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова 

Національної академії наук України 

101905, 102309 

Інститут педагогіки Національної академії 

педагогічних наук України 

101929, 101930, 101931, 101932, 101933, 101953, 

101954, 101955, 101956, 102155, 102421, 102539, 

102541, 102542, 102543, 102587, 102588, 102589, 

102590, 102595, 102596, 102597, 102598, 102703, 

102704, 102705, 102706, 102762, 102763 

Інститут проблем виховання Національної академії 

педагогічних наук України 

101622, 101781, 101858, 101859, 101860, 101884, 

102103, 102149, 102319, 102320, 102419, 102420, 

102422, 102540 

Інститут проблем моделювання в енергетиці  

ім. Г. Є. Пухова Національної академії наук України 

101657 

Інститут свинарства і агропромислового 

виробництва НААН 

102754, 102755 

Комунальне підприємство «Бердянська 

профдезінфекція» Запорізької обласної ради 

102138 

Науково-дослідний інститут «Миколаївська 

астрономічна обсерваторія» 

101861, 101862, 101863 

Науково-дослідний інститут інформатики і права 

Національної академії правових наук України 

102162, 102163, 102164, 102165, 102166, 102167, 

102168 

Науково-дослідний інститут правового забезпечення 

інноваційного розвитку Національної академії 

правових наук України 

101638, 101639 

Національна академія внутрішніх справ 102459, 102460, 102461, 102462, 102463 

Національна академія Національної гвардії України 101711, 101854, 101855, 101887, 102045, 102284 

Національний авіаційний університет 101621, 102855 
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця 

Номер свідоцтва 

Національний науковий центр «Інститут землеробства 

Національної академії аграрних наук України» 

101737, 101738, 101816, 101817, 101831, 101871, 

101872, 101873, 102050, 102081, 102082, 102607, 

102712, 102713 

Національний науковий центр «Інститут механізації 

та електрифікації сільського господарства» 

102465 

Національний транспортний університет 102415, 102416, 102469, 102470, 102472, 102669 

Національний університет «Запорізька політехніка» 102262, 102280, 102281 

Національний університет «Львівська політехніка» 102702 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

101665, 101666, 101667, 101668, 101669, 101670, 

101671, 101672, 101673, 101674, 101675, 101676, 

101744, 101869, 101934, 101994, 102544, 102545, 

102546, 102547, 102548, 102549 

Одеська національна академія зв'язку  

ім. О. С. Попова 

101774 

Одеський державний екологічний університет 102186 

Полтавський національний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка 

101600, 101601, 102294 

Приватне підприємство «АБП-сервіс» 102406 

Сумський державний університет 101906, 102066 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЛОДЖІКС 7 УКРАЇНА» 

101938, 101959 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС» 

102314, 102315, 102316, 102317 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«АЙКЮЖН ІТ» 

101631, 102383 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«БДО Консалтинг» 

102289, 102290, 102291, 102550 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«БІМЕКС УКРАЇНА» 

102464 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«ГРУПА КОМПАНІЙ «КАМЕЛОТ» 

102160 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Екстракод» 

102070 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«ІНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

101950 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«Інститут Укрдорпроект» 

101833 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«КІСФФ ФІЛМС» 

102834 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КОМПАНІЯ КИТ ДІДЖИТАЛ» 

102376 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Комплексні бюджетні системи» 

101835 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«КРАЙ-МЕДІА» 

101729 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«МАФІН ЕНТЕРПРАЙЗ» 

102193, 102418 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«МЕДІКАЛ АДВАНСТ» 

102385, 102386, 102387, 102388 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Науково-виробниче підприємство «Бескид ком» 

101632, 101633 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Науково-виробниче підприємство «ПК-Сервіс» 

102558, 102676 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«ОЛЛІ ТРАНС» 

102512 
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця 

Номер свідоцтва 

Українська інженерно-педагогічна академія 102402, 102513 

Український науково-дослідний інститут спеціальної 

техніки та судових експертиз Служби безпеки України 

101783, 101786 

Український науково-методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи 

101923 

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка 

Національної академії наук України 

101853 

Харківський державний університет харчування та 

торгівлі 

102264, 102265, 102266, 102267, 102268, 102269, 

102270, 102271 

Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет 

101826, 101827, 101898, 101899, 101900, 102060, 

102564, 102601, 102627, 102707, 102708 
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Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

 

Номер свідоцтва Дача видачі дубліката 

99290 10.02.2021 

100036 25.02.2021 

 

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу 
рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір 

Номер рішення Дата публікації та                               

номер бюлетеня 

Слід читати 

5806 30.11.2020, 61 Проскурін Євгеній Ігорович, вул. Гостиннодвірська, 

14 А, кв. 14, м. Ромни, Сумська обл., 42000 

5865 29.01.2021, 62 Товариство з обмеженою відповідальністю  

«ЕМ-БІ-ЕЙ КІДС», вул. Еспланадна, 20, офіс 1105,  

м. Київ, 01001 
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